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Milí čtenáři,
je tu opět další číslo Přikrytí a s ním
i články a svědectví, které mají za cíl
vás povzbudit a posílit ve vaší chůzi
za Bohem. Možná otevíráte časopis
s nadšením a očekáváním nových věcí,
které k vám Bůh bude hovořit, možná
ale také s pochybností, jestli je skutečně
možné vychovávat děti tak, jak to Bible
předkládá, jestli je opravdu možné se
změnit a odložit věci, které jsou s námi
tak bytostně spjaty, jestli je opravdu
možné opustit přemýšlení, které je nám
tak vlastní, jednoduše, jestli je opravdu
možné žít spravedlivý život.
Mám pro vás zdánlivě špatnou zprávu.
Není. ☺ Není to možné bez Boha. Není
to možné bez toho, že bychom v Něj
cele vložili důvěru a počítali s Jeho
zaopatřením, s Jeho nadpřirozenou
mocí a zázraky, s mocí Jeho přítomnosti
a Jeho Slova, které má schopnost nás
proměnit, pokud mu skutečně uvěříme
a poddáme se mu.
Před časem jsem slyšela slovo, které
mě velmi povzbudilo. Bratr, který kázal,
poukazoval na to, že náš křesťanský život
se často skládá ze seznamu povinností,
které máme splnit, práce, kterou máme
vykonat, a k tomu všemu ještě máme
za úkol nést Boží charakter. To však
nikdy nebyl a nebude Boží záměr. Bůh
chce, abychom chodili spravedlivě,
byli zbožnými ženami, muži, rodiči,
vychovávali děti pro Boží království, ale
nikdy nezamýšlel, abychom to dokázali
sami, bez Jeho zásahů, Jeho pomoci a
zaopatření. My však často raději

snižujeme laťku spravedlnosti, než
abychom s Bohem počítali a očekávali,
že udělá cestu tam, kde žádná není,
promění srdce, které je tvrdé a tam kde
je temnota stvoří skrze své Slovo nové
věci.
Netrapme se tedy a nezoufejme
v situacích, které nejsme schopni
zvládnout či vyřešit, ale pozvedněme
oči k Tomu, který je „mocen nade
všecko učiniti mnohem hojněji, nežli my
prosíme aneb rozumíme, podle moci té,
kterouž dělá v nás….“ Ef 3:20

Eva Kotrlová

Brky svými přikryje tě
a pod křídly Jeho
bezpečen budeš.
Žalm 91:4
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„Snadná“ cesta
Nancy Campbell

Izaiáš 44:20: „Srdce svedené skloňuje jej.“
Četli jste knihu Cesta Poutníka? Pokud ano, pamatujete si, jak Křesťan zatoužil sejít na
Scestnou louku? Doufanlivý a Křesťan byli vyčerpaní a Královská cesta byla drsná a kamenitá.
Byli unavení a bolely je nohy. Přišli ke schůdkům, kde plot odděloval Královskou cestu od
Scestné louky. Scestná louka byla rovná travnatá pěšina namísto drsné kamenité – a nejlepší
bylo, že vedla přesně podél Královské cesty. Nešli by špatným směrem. Neodklonili by se a
mohli by kdykoli přeskočit zpět přes plot, kdyby se pěšina začala stáčet špatným směrem.
A tak se odchýlili na „snadnou“ cestu. Ale nakonec přišla bouře, pěšinu zaplavila, setmělo
se, a oni nemohli trefit zpět na Královskou cestu. Usnuli a byli zajati obrem Zoufalcem a
jeho krutou ženou Nedověrou. Byli ukrutně zbiti a nějakou dobu uvězněni, dokud jim Bůh
neposkytl cestu k útěku.

„Snadná“ cesta
nás zavádí
dále a dále
od pravdy.

Takto nás pokouší nepřítel. Nikdy bychom se od Boha přímo
neodvrátili. Samozřejmě Ho chceme poslouchat a následovat.
Ale často nás láká zvolit si „snadnou“ cestu. Už máme dost
obětování se, zármutku a bezesných nocí. Už nás nebaví nést
svůj kříž. Chceme si to zjednodušit. Chceme, aby se všechno
dělo podle nás.

„Mít další dítě? Pomoc! To je moc práce. Nechci si komplikovat život. Chci si trochu
odpočinout.“ Ale bude náš život skutečně snadnější? Víc dětí znamená více požehnání,
více zábavy v domě, větší rozmanitost, více domácích pomocníků a přátel.
„Musím opravdu přestat jíst všechen cukr a sladkosti? Vždyť mi to tak chutná! Je to moje
jídlo útěchy.“ Může to být velmi lákavá cesta, ale běda, co je na jejím konci!
„Jsem vysílená celou tou domácí školou. Už to déle nezvládnu. Pošlu děti zpět do státní
školy.“ Jistě, to je „snadnější“ cesta. Ale co ten bezbožný vliv na vaše děti? Co to důmyslné
humanistické vymývání mozků? A co bezbožní přátelé, které si mohou najít? Jak to ovlivní
jejich osud?
„Snadná“ cesta nás zavádí dále a dále od pravdy. Pokud si zvolíme „snadnou“ cestu ve své
rodině, začneme si vybírat „snadnou“ cestu i v dalších oblastech. Začneme se raději
spoléhat na vládu, než abychom byli svobodní lidé a brali za sebe zodpovědnost. Oslabí
nás to a nebudeme už lidmi se silným charakterem. A dlouhodobý výsledek bude otroctví
diktatuře.
2

PŘIKRYTÍ

Březen 2010

Mluvila jsem se svou přítelkyní o jednom páru, který má problémy v manželství. „Nemá
smysl, aby se k němu vracela, dokud se nebude chtít vrátit její srdce,“ poznamenala moje
přítelkyně. „Ale ne,“ odvětila jsem. „Když bude čekat na svoje srdce, nevrátí se nikdy!“ Co říká
Bible v Jeremiáši 17:9? „Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí
jemu?“ Naše srdce nás může tak lehce oklamat. Nezůstáváme v manželství, protože naše
srdce je šťastné a chce zůstat. Zůstáváme v manželství, nebo se do manželství vracíme,
pokud jsme ho opustili, protože je to ta správná věc – kvůli poslušnosti a závazku.
Není divu, že je dnes tolik rozvodů. Každý chce jít na Scestnou louku. Chtějí tu „snadnější“
cestu. Zajímají se jen sami o sebe. Všechno se točí kolem jejich já. „Já chudák. Nenaplňuje
moje potřeby. Nerozumí mi.“ Stále přicházejí výmluvy. Ale manželství není jen o „já“.
Manželství znamená zapomenout na sebe samu a zaměřit se na to, jak posloužit svému
muži a svojí rodině. Je to oddanost mým slibům. Není to podléhání klamavým pocitům, ale
přidržení se vize o zbudování zbožné generace. Vize, která obstojí tváří v tvář těžkostem a
frustraci.
Manželství je více než dva lidé. Manželství ovlivňuje naše děti. Ovlivňuje širší rodinu.
Ovlivňuje církev a každého okolo nás. Ovlivňuje budoucí generace – a věčnost.
Když se přikloníme ke „snadné“ cestě, odchýlíme se a jsme v oklamání a podvodu. Jen
pokud se vrátíme zpátky na Královskou silnici pravdy, budeme v bezpečí, přestože možná
budeme čelit výzvám a těžkostem.
Nenechte se oklamat „snadnou“ cestou.
Modlitba:
„Ó, Bože, prosím zachraň mě, abych nebyla oklamaná. Zachraň mě, abych si nevybírala
„snadnou“ cestu, která vypadá dobře, ale není to Tvá cesta. Dej mi rozpoznat tu scestnou,
postranní pěšinu. Amen.“
Prohlášení:
Nenechám se oklamat kouzlem „snadné“ cesty.
Nancy Campbell
Above Rubies Ministry
PO Box 681687
Franklin, TN 37068-1687

http://www.aboverubies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=885:theeasy-way-no-244&catid=105:womens-devotional-archive&Itemid=400038
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Pomoc jemu rovná
aneb

„Bratři, nehledejte ženu,
hledejte nejprve práci!“
Martin Klusoň
Pokud muž nemá práci, k čemu potřebuje pomocníka? Stvořil-li Hospodin ženu jako pomoc
muži rovnou, je nasnadě, že muži musí mít něco, s čím potřebují pomoci. Mnoho mladých
mužů ale hledá manželku, aniž by nejprve našli dílo, se kterým potřebují pomoct.
Lidé staví domy, orají pole, montují počítače, malují obrazy, a to vždy s nějakým záměrem.
Vědí, k čemu má dílo jejich mysli a rukou sloužit. Vlastnosti jejich díla odpovídají zamýšlenému
záměru. Stejně je to i s manželstvím. Mnozí lidé však, a to i mezi věřícími, přijali manželství,
aniž by se ptali, k čemu má vlastně sloužit. Pokud nerozumíme záměru manželství, velmi
těžko do něj budeme vstupovat správně, velmi těžko budeme naše manželství udržovat
nebo budovat. Budeme ho totiž využívat jinak, než bylo zamýšleno jeho Tvůrcem.
Manželství nevymysleli lidé. První spojení muže a ženy měl na mysli Hospodin. Podívejme
se proto úplně na začátek, abychom pochopili, jaké důvody Jej k tomu vedly. „Řekl opět
Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami
mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým
zeměplazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu
stvořil jej, muže a ženu stvořil je. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte
se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem
nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.“ (Gen 1:26-28) V těchto verších
vidíme, že záměry, se kterými Bůh člověka stvořil, byly tři. Aby pracoval, byl Božím obrazem
a rozmnožoval to, co mu bylo dáno.
Záměrem pro život každého muže by mělo být pracovat na daném díle, mít konkrétní
úkol a ten naplňovat. Pokud muž nemá svou práci, nemá úkol, tak minul základní cíl svého
života. Dalo by se říct, že muž nikdy nemůže dojít pocitu naplnění a uspokojení, dokud
nenajde dílo, které pro něj Hospodin, jeho učinitel připravil. Mnoho mužů, a už to není
jenom doména mladých, žije jen pro vlastní uspokojení, kterého ale paradoxně nikdy
nemohou dosáhnout. A tak čím více radosti a pokoje ve svém soběstředném světě hledají,
tím více jsou nešťastní a frustrovaní. Muž má mít úkol, cíl. Navíc, ten cíl má naplňovat
Božím způsobem. A to proto, aby nesl Jeho obraz. Aby mohl říct: „Podívejte se na mě,
jak funguji, jak přemýšlím, a uvidíte, jak vypadá Hospodin. Podívejte se, co dělám a jak
to dělám, a uvidíte Toho, který mě učinil.“ Podobně jako odpovídá Ježíš Filipovi: „Filipe,
kdož vidí mne, vidí Otce.“ (Jan 14:9) Do třetice, nejenže má muž pracovat, dělat to Božím
způsobem, ale má tento charakter dále rozmnožovat. Plodit, rozmnožovat. Pokud uzavírám
manželství s myšlenkou, že nechceme děti, tak jsme opět zásadně minuli cíl, se kterým
jsme byli stvořeni. Písmo nemluví ale jenom o tom, že máme mít nějaké děti. Máme mít
děti, kterými rozmnožíme Boží obraz. Děti, které vyučíme tomu, že mají mít cíl, nést Boží
obraz a rozmnožovat, co jim bylo dáno.
Úkol určitě nelehký. Bůh dal ale muži pomoc. Pomoc jemu rovnou. „Pojav tedy Hospodin
Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho. … Řekl byl také
Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při
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něm byla.“ (Gen 2:15-18) Bůh dal muži práci a k té práci pomoc. „(Nebo když byl učinil
Hospodin Bůh z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi,
aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou
duši živou, tak aby jmenována byla. I dal Adam jména všechněm hovadům, i ptactvu
nebeskému, a všeliké zvěři polní; Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by při
něm byla.) Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno
z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin
Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi.“ (Gen 2:19-22)
Bratři, nehledejme manželku na prvním místě. Hledejme dílo, které pro nás Hospodin má.
Hledejme povolání pro svůj život. Rozhodněme se vydat svůj život Jemu, ať už nás povolá
k čemukoliv. Je mezi námi spousta nevyužitých darů, spousta ladem ležících talentů. Pokud
nesloužíme plně Hospodinu, mrháme obdobím života, kdy máme největší sílu, nejvíc
času a energie k rozletu. V poslední době ke mně přišlo několik mladých mužů, abych
se s nimi modlil za manželku. Pokaždé jsem se ptal: „Co ti Bůh položil na srdce? S čím
potřebuješ pomoct?“ Pokud byla odpověď vyhýbavá
nebo ukazovala na to, že daný mladý muž vlastně neví,
Muž nikdy nemůže
kde je jeho místo, povolání nebo role, vždy jsem mu řekl,
dojít pocitu naplnění
že se nepotřebujeme modlit za to, aby mu Bůh poslal
a uspokojení, dokud
pomoc. Naopak, potřebujeme se modlit za to, aby mu
Bůh ukázal, co od něj v životě očekává. Vybavuji si, jak
nenajde dílo,
jsem před lety na schodech před shromážděním zastavil
které pro něj
jednu sestru. Do té doby jsme nikdy o našem případném
Hospodin, jeho
vztahu nemluvili. Řekl jsem jí: „Bůh mě povolal do boje,
dal mi určitý úkol. Prosím, budeš se modlit, jestli mi s tím
učinitel, připravil.
nemáš pomoct?“ ☺ Pochopitelně až mnohem později
jsme si uvědomili, jak prorocká to tehdy byla věta.
A děkuji Bohu, že mě vedl k někomu, kdo toto povolání přijal a už od začátku věděl, jaký je
důvod našeho manželství. Romantické okamžiky, líbánky, děti a radost ze sebe navzájem
pochopitelně byly a jsou součástí našeho manželství. Nikdy se však nestaly jeho jádrem
nebo záměrem.
Sestry, pokud ještě nemáte muže a pokud se za někoho modlíte, přemýšlejte o tom, že
svému budoucímu muži máte být pomocnicí. Usilujte o to, abyste byly připraveny být
dobrou pomocnicí. Buďte přičinlivé ve všem Božím díle se vší spravedlností. A jeden ze
způsobů, jak poznáte, že jistý konkrétní muž je mužem právě pro vás, až ta chvíle přijde, je,
že se ho zeptáte, s čím potřebuje pomoct. Jaká je vize jeho života. Co k němu Bůh hovoří
a kam by chtěl dojít. V jeho odpovědi a přemýšlení k vám bude Bůh hovořit, a vaše srdce
zahoří touhou být mu v díle, které vám předloží, pomocí. Pomocí jemu rovnou.
Manželé, pokud je vaše manželství samo o sobě záměrem, proč jste spolu, hledejte vyšší cestu.
Hledejte, proč vás Bůh dal dohromady a kde je vaše místo v Jeho úžasném plánu. Zcela jistě
má pro vás víc a skrze vás víc, než jenom prožít „hezké manželství“ někde neužitečně
v koutku. Nezapomínejme, že naše manželství by mělo být světlem hynoucímu
světu a formou zjevení Boha na zemi. A všechno ostatní (radost, romantika, líbánky,
děti a jiné) vám Bůh, jak po čase zjistíte, dá v míře natřesené. ☺
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Právě ty můžeš přinést
změnu
Ron Hutchcraft

Fejetonista Bob Greene kdysi vyprávěl příběh, který se mě hluboce dotkl. Novináři z malého města na středozápadě zavolala učitelka ze školy. Chtěla mu říct, co se stalo jednomu
dítěti na hřišti. Čekal, že uslyší špatnou zprávu, ale opak byl pravdou. Během polední přestávky si většina osmáků ve skupinkách povídala a hrála. Jeden tělesně postižený chlapec
stál jako obvykle stranou. Do školy přestoupil teprve nedávno a byl velmi plachý.
Pak si učitelka všimla hocha – jednoho z nejoblíbenějších ve škole, výborného sportovce
– jak se oddělil od skupinky a šel k osamělému studentovi. Zaslechla, jak se ho sportovec
ptá, zda by si nechtěl zahrát s míčem. Postižený chlapec řekl, že s ním nikdo nechce hrát.
Obával se, že by hru zkazil, a ostatní by se mu smáli. Se svým poškozeným zrakem a silnými
brýlemi míč sotva viděl.
Sportovec ho ujišťoval: „Nevadí, když to pokazíš. To se stává každému.“ A tak začali hrát.
Když ostatní chlapci viděli, že Pan Sportovec přibral chlapce do hry, přišli a přidali se
k nim. Dávali si záležet na tom, aby jejich přihrávky mohl chytit, a hráli s ním po celou
polední přestávku. Učitelka řekla: „Vstřícnější gesto jsem za 28 let své učitelské praxe
neviděla.“ Nakonec dodala: „Ten sportovec je váš syn.“
Novinář potlačil slzy, které se mu vehnaly do očí. Tento
Nečekejte, až se
moment se rázem stal nejnádhernějším okamžikem jeho
začnou měnit ostatní. života.
Díky tomu, co udělal oblíbený student o polední přestávce,
Vy máte moc změnit
prožil chlapec, do té doby považovaný za outsidera, o troatmosféru
chu snesitelnější školní rok. Většinu času s ním spolužáci
svým vlastním
jednali slušně a kamarádsky - tak jak by to mělo být.
Jmenuji se Ron Hutchcraft a chci s vámi dnes sdílet Boží
životem.
slovo o „změně atmosféry“.
Přesně to udělal student na hřišti onoho školního dne.
Změnil atmosféru tím, že se stal příkladem. K tomu vás Bůh povolává tam, kde jste.
V 1.Timoteovi 4:12, v našem dnešním slově ze Slova Božího, apoštol Pavel říká: „Buď pro
věřící příkladem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě.“ (upraveno dle NKJV). Stejně
jako termostat v budově můžete vy pomoci změnit „teplotu“ tam, kde jste, nastavíte-li
správnou hodnotu. Tak jako ji svým jednáním nastavil náš sportovec a lidé se k sobě začali
chovat jinak, Bůh nás povolává k tomu, abychom lidem okolo nás ukázali, jak by měli mluvit, jaká životní rozhodnutí by měli dělat, jak spolu navzájem vycházet, jak důvěřovat Bohu
v důležitých věcech, jak žít v čistotě, bez kompromisů a v poctivosti. Nekázat o tom, ale
předvést jim, jak to vypadá!
Je snadné stěžovat si na to, jak se věci mají ve vaší rodině, v práci, v církvi, ve škole. Ale
reptání vůbec nic nezmění. Stejně tak ani odsuzování, kritizování nebo kázání. Tam, kde
jste, je zapotřebí někoho, kdo povede nakažlivým příkladem. Někoho, komu půjde o změnu a bude tím, kdo ji sám přinese. Kdo vybočí z atmosféry, která je negativní, nepříjemná,
6
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stresující, plná pýchy nebo sobectví, a změní ji činy, ne slovy. Položte si otázku, jak byste si
přáli, aby se druhý zachoval ve vaší situaci, a potom se tak začněte chovat sami!
Jediný člověk může časem získat úžasnou sílu a zcela změnit atmosféru ve svém okolí. Jste
na místě, kam vás Bůh dovedl. Proč byste neměli zrovna vy být těmi, kteří tiše povedou
všechny ostatní k něčemu lepšímu? Nečekejte, až se začnou měnit ostatní. Vy máte moc
změnit atmosféru svým vlastním životem.
http://www.hutchcraft.com/a-word-with-you/your-personal-power/changing-the-climate-6010

Miluj bližního svého
Kristýnka Klusoňová

Byl zimní tábor. Na tomto táboře jsme dělali zvláštní věc. Učili jsme se totiž lyžovat. Malí,
velcí, prostě všichni.
Jednou jsem jela na vleku a za mnou jela moje kamarádka Verunka. Když jsme byly skoro
nahoře, svištěla kolem nás Johanka (moje sestřička). Verunka na ni neopatrně začala mávat
a křičet. Zamávala jsem na Johanku, otočila jsem se a jela jsem v klidu dál. Vtom se za mnou
ozvalo něco mezi křičením a brečením. Znělo to jako: „Mamí! Mámó!“ Byla to samozřejmě
Verunka. Když jsem se otočila, Verča si mně všimla a začala křičet: „Kristo, Kristý!“ Víte
proč? No protože Verunce uklouzla lyže a Verča spadla. Vlek jel samozřejmě dál a vláčel
ji s sebou. Takže Verča měla podvlíknutý vlek pod nohama, lyže kdo ví kde ve vzduchu a
křičela a křičela.
Věděla jsem, že se nesmí dostat až nahoru, kde vlek končí, protože by se mohla praštit
o sloup a nechci ani vyjmenovávat věci, které by se jí mohly stát. Nevěděla jsem, co mám
dělat, a proto jsem vykřikla: „Verčo, podvlíkni si ten vlek pod nohama.“ Pak jsem se otočila
a jela dál. Verča stále volala: „Kristý! Pomoc!“ Jela jsem dál, ale něco mě drásalo u srdce.
Měla jsem možná udělat víc, přemýšlela jsem. Ale vždyť je to v pohodě, řekla jsem si. Někdo jí přijede pomoct z dospělých.
Vtom mi ale bleskl hlavou verš: „Čiňte druhým to, co chcete, aby činili vám.“ Určitě by se
mi nelíbilo, kdyby přede mnou jel někdo starší a jenom na mě zařval, ať si to podvlíknu pod
nohama. A tak jsem vyskočila z vleku a jela rychle za ní. Ale Verča už mezitím z vleku spadla.
Nedojeli jsme až nahoru, ale to nevadí. Měli jsme za sebou aspoň kus cesty. Verunka byla
v pořádku, ale hodně vyplašená. Pořád jsme ještě byly ve vlekové dráze. Tak jsem Verunku
vleže odtáhla pryč. Vtom přijela Verunčina maminka a pomohla jí vstát a odjet dolů. Já
jsem také opatrně sjela kopec a pořád jsem přemýšlela, jak mi Bůh pomohl milovat svého
bližního víc, než sama sebe.
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Hovádka spravedlivého
Mildred A. Martinová

Pečuje spravedlivý o život hovádka svého, srdce pak bezbožných ukrutné jest.
Přísloví 12:10
„Tati, mohli bychom dnes číst venku na verandě?“ prosila Sharon. „Je takový teplý
večer!“
„To je docela dobrý nápad,“ odpověděl pan
Miller, „ty bys mohl přinést Bibli, Timmy.“
Millerovi se tedy usadili venku na trošku
chladnější verandě.
Chvilku zpívali – připojili své hlasy ke zpěvu
cvrčků a jiných stvoření ve sboru letního
večera. Pak tatínek otevřel Bibli v Přísloví
ve dvanácté kapitole. „Dnes večer si přečteme prvních deset veršů,“ řekl a začal
číst za svitu zapadajícího slunce. U desátého verše se zastavil. „Toto je verš, děti, který
bych s vámi dnes chtěl probrat,“ řekl jim.
„Pečuje spravedlivý o život hovádka svého,
srdce pak bezbožných ukrutné jest.“

Tatínek mi dal
pokyny, jak se
o všechno starat,
když bude pryč.
Nezapomeň
dvakrát denně
nakrmit a napojit
kozy a drůbež.

„Mám vám
říct, jak mi
můj tatínek
ukázal pravdivost tohoto verše?“
usmíval se
tatínek. Znal
už odpověď.
„Ano,
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tati!

Řekni nám to!“ volaly nadšeně děti.
„Tak dobře. Když jsem byl asi tak starý jako
ty, Petře,“ začal tatínek, „můj táta jel na setkání služebníků sboru více než 160 kilometrů od domova. Měl být pryč přes noc a vrátit se druhý den odpoledne. Můj bratr Ben
byl na řadě, aby jel s ním. Znamenalo to, že
budu nejstarším klukem v domě. Tatínek
mi dal pokyny, jak se o všechno starat, když
bude pryč. ,Můžeš tu poklidit,‘ řekl mi, ,podoj kozu a dávej pozor, ať je mléko čisté. Nezapomeň dvakrát denně nakrmit a napojit
kozy a drůbež. A pomoz mamince se vším,
s čím jen můžeš!‘ Ujistil jsem ho, že všechno
dobře zvládnu, a oni odjeli.
Ten večer, když jsem odcházel nakrmit
zvířata, jsem se cítil velice důležitý a odpovědný. Nejprve jsem dal drůbeži, protože to bylo jednodušší. Pak jsem se šel
postarat o kozy a podojit Nanny. Když to
dělal tatínek, vypadalo to tak jednoduše!
Během pár minut míval vrchovatý hrnec
zpěněného mléka a Nanny celou tu dobu
klidně stála. Nicméně ke mně se tak vždycky nechovala.
Dal jsem kůzlatům nádoby s krmením mimo
ohradu, aby mi nepřekážela. Pak jsem dal
Nanny do nádoby zvlášť velké množství,
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protože jsem doufal, že ji tak udržím v klidu,
až ji budu dojit, a nervózně jsem se před velkou kozu postavil. Vykulila na mne oči, jako
by chtěla dát najevo nesouhlas, že se takový
mrňous snaží zastoupit jejího pána, ale pak
se uklidnila a začala chroupat krmení. Dojil
jsem, co mi síly stačily, abych to stihl, než
dožere, ale dalo to dost práce. Moje malé
ruce se rychle unavily a já jsem co chvíli
potřeboval zastavit a odpočinout si. V hrnci bylo mléka sotva do poloviny, když slízla
poslední zrníčko a otočila se na mne.
se zapomněl podívat, jestli mají kozy vodu
v kbelíku. Nevšiml jsem si, že ho už úplně
vyprázdnily.

Rychlostí blesku švihla jednou zadní nohou a – šplouch! Ponořila kopyto přímo do
hrnce s mlékem. ,Ty kozo jedna hloupá!‘
křičel jsem na ni. Věděl jsem, že ji nemů- Toho dne se kozy zdály poněkud hlasitějžu kopnout, ale vážně
ší než obvykle. ,Méééé!‘
jsem měl chuť to udělat.
mečely. ,Méééé!‘ pořád
Sbor zoufalého mekotu
Podle pohledu, který na
dokola. ,Proč ty kozy tak
zněl vstříc tatí nkovi,
mě svýma nažloutlýma
mečí?‘ divila se maminka.
který
právě
vystupoval
očima upřela, jsem si byl
,Petře, jdi se, prosím tě,
z
auta.
,Co
se
děje,
jistý, že to udělala schválpodívat.‘
holčičko,‘ ptal se a
ně. Mohl jsem to mléko
vylít, protože jsem věděl,
Klusal jsem na pastvinu a
drbal Nanny kolem
že ho maminka na nic nepodíval jsem se přes plot.
rohů. A pak spatřil
použije.
,Méééé!‘ volaly, když mě
prázdný kbelík!
viděly, ale já jsem neSmutně jsem sebral hrnec
zpozoroval nic špatného.
i nádoby na krmení. Zkontroloval jsem ,Mečí jenom proto, že se jim stýská po tákbelík na vodu pro kozy. Zjistil jsem, že tam tovi,‘ hlásil jsem a maminka se smála.
ještě zbývají tak tři centimetry vody. Vůbec
nemám náladu jim teď přidávat vodu, zavr- Ale kozy mečely celý den, a když se tatínek
čel jsem si pro sebe. Tahat se s kbelíkem ta- odpoledne vrátil, byly už úplně ochraptělé.
kovou dálku. Dobře Nanny tak, jestli bude Sbor zoufalého mekotu zněl vstříc tatínmít do rána žízeň.
kovi, který právě vystupoval z auta. ,Co se
děje, holčičko,‘ ptal se a drbal Nanny kolem
Druhý den ráno mi šlo dojení o něco lépe. rohů. A pak spatřil prázdný kbelík!
Nanny žrala pomaleji, a tak jsem byl hotov
dřív než ona. Měl jsem radost z úspěchu, Nepamatuji si, že by se tatínek často zloa když jsem odnášel mléko domů, cestou bil, ale ten den se zlobil hodně. ,Ty jsi jim
jsem si spokojeně hvízdal, ale úplně jsem
nedal ráno vodu?‘ zeptal se mě přísně. Při9
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znal jsem, že jsem zapomněl. ,A co večer?‘
Provinile jsem přiznal, že ani tehdy jsem
jim nedal. ,Takže v tomhle horku byly celý
den bez vody ?‘ Díval jsem se do země na
svoje bosé nohy, které neklidně rozhrnovaly
prach, a přikývl jsem.

tům vodu, až se o ně budeš starat.‘“

„Měl jsi velkou žízeň, tati?“ zeptal se Petr
tiše a myslel na toho někdejšího chlapce,
který se také jmenoval Petr.
„Měl,“ odpověděl tatínek. „U večeře nestála na mém místě na stole sklenička pití a nedoŠpatně se mi ten večer
stal jsem napít ani před
usínalo, protože jsem
spaním.

,Petře, dívej se na mě,‘
přikázal otec a já jsem poslechl. ,Byl jsi pověřen postarat se o ta zvířata. Bible
měl velkou žízeň.
říká, že spravedlivý pečuje
Špatně se mi ten večer
Ale můj tatínek měl
o život svého hovádka.
usínalo, protože jsem
pravdu - vzal jsem si
Není správné, abychom
měl velkou žízeň. Ale
z
toho
ponaučení
na
nechávali svá zvířata trpět
můj tatínek měl pravdu –
celý
život.
z nedbalosti či krutosti. Pevzal jsem si z toho ponatře, kdy jsi naposledy pil?‘
učení na celý život. Když
Otázka mě překvapila. Snačtu tento verš, vždycky
žil jsem se vzpomenout si. ,Určitě při obědě,‘ si na to vzpomenu: ,Pečuje spravedlivý o
odpověděl jsem, ,protože teď mám žízeň.‘
život hovádka svého, srdce pak bezbožných
ukrutné jest.‘“
,Dobře, Petře,‘ řekl vážně, ,takže to bude
teď tvůj trest. Po zbytek dne máš zakázáno Hovádka spravedlivého je příběh z knihy
se čehokoliv napít. Budeš bez vody až do Mildred A. Martinové „Moudrost a Millerána. Pak už nikdy nezapomeneš dát zvířa- rovi“, kterou si u nás můžezte objednat.
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Moudrost
a Millerovi
Přísloví pro děti

Mildred A. Martinová

Právě jsme vydali...
Kniha “Moudrost a Millerovi” se
u nás doma stala malým bestsellerem již před mnoha lety. Naše
děti si doslova zamilovaly příběhy
založené na biblických příslovích;
příběhy, které mají nepochybně co dát malým i velkým. Vždyť
jejich Autor dokonale zná srdce
člověka a dobře ví, jaké nástrahy
a slabosti bude muset každé dítě
na cestě životem překonat.
Ke čtení se vždy večer pohodlně
uvelebila celá rodina, a když jsme
se ponořili do stránek příběhů,
zdálo se někdy, jako by se i samotné Millerovic děti nepozorovaně vkradly do našeho obýváku a
spolu s námi dychtivě naslouchaly
vyprávění táty a mámy. Zkuste to
i vy, třeba přijdou ☺.
Roman Oulický

Nechte ožít biblická Přísloví v životech dětí u vás doma, v církvi či ve škole. Tato
kniha vám přináší sbírku působivých příběhů, které budou vaše děti inspirovat
a napomohou budování jejich charakteru. Každá kapitola předkládá a názorně
vysvětluje verš z knihy Přísloví spolu s příběhem založeným na skutečné životní
zkušenosti. Sledujte, jak se čtyři Millerovic děti dozvídají o základních pravdách
života a moudrosti – někdy prostřednictvím životních příběhů svých rodičů, jindy
skrze své vlastní pády. Ochrání tatínkova modlitba dům před zloději? Proč měl
Timmy krvavý nosík při rodinné sešlosti? A jaký smutný příběh se pojí s maminčinou
dřevěnou stoličkou? To vše a mnohem více se dozvíte v příbězích obsažených v
této knize.
Přeloženo ze zadní strany knížky
Pokud byste si chtěli knížku Moudrost a Millerovi objednat, obraťte se prosím
na redakci časopisu Přikrytí prostřednictvím e-mailu: prikryti@patmos.cz nebo
nám napište na adresu: Přikrytí, U Potoka 26, 252 65, Tursko. K ceně knížky
(100,-CZK) účtujeme poštovné nebo doběrečné podle ceníku České pošty a
balné 20,-CZK. Platbu prosím posílejte na účet: 51-1945090257/0100 s VS 2110
nebo uhraďte na dobírku.
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Láska přichází zvolna
Linda Čapčíková

Máte rádi hezké filmy? Já ano, a obzvlášť ten, který chci dnes doporučit i vám. Představte
si Ameriku před necelými dvěma stoletími: Ženy v dlouhých sukních a elegantních
kloboucích, muži v kalhotách s kšandami a širokými klobouky. V malé vesničce se to
hemží koňskými povozy a dětmi hrajícími kuličky. Lidé jsou povětšinou farmáři… muži
na poli, večer se vrací domů do vyhřátých srubů, kde je čekají děti a manželky s voňavou
večeří. Místo televize mají krb, u kterého si vyprávějí. Doba na první pohled romantická,
možná idylická, avšak zároveň drsná a mnohdy přinášející nelehké výzvy. A právě do ní je
zasazen děj tohoto příběhu.
Aaron se svou manželkou cestují napříč Amerikou, aby našli své štěstí v nové zemi, kterou
si vybrali pro svůj společný život. Marty, rozmazlená, vzpurná a tvrdohlavá mladá žena,
toto „putování“ svému muži určitě neulehčuje. Spíš ji manžel musí přemlouvat, aby
s ním ještě „laskavě“ cestovala dál (jakoby měla na výběr ☺). Vůz, ve kterém společně
cestují, je do poloviny naplněn knížkami, bez kterých Marty „nepřežije“… Když po dlouhé
a vyčerpávající cestě manželé dorazí na místo svého nového domova, jsou nadšeni
nádhernou scenérií. Stromy, řeka, …krásná příroda, oba si už představují, kde bude stát
jejich domek. Hned první ráno Aaron zjistí, že mu utekl kůň a vydá se ho hledat. Marty
zatím vaří snídani. Když se manžel dlouho nevrací, snaží se neztratit hlavu. Čeká a čeká,
až už by dala cokoliv, jen aby zjistila, co se děje. Znenadání vidí přijíždět na koni souseda
s objemným nákladem a začíná tušit, že je zle. Soused jí tiše oznámí, že tělo jejího mrtvého
muže našel před hodinou za kopcem, pádem z koně si srazil vaz. Umíte si to představit? Jak
se asi mohla cítit?
Pohřeb se koná už příští ráno. Mladá žena, které se zhroutil celý život se nutně potřebuje
rozhodnout, co dál. Blíží se zima, která je v této oblasti krutá a ona se musí nějak
zabezpečit. Ve chvíli kdy pláče nad hrobem k ní přichází vdovec Clark a žádá jí o ruku.
Marty by tímto sňatkem měla přes zimu zajištěnou střechu nad hlavou a Clark by získal
pro svou osmiletou dceru Missy matku, která jí v tomto věku neobyčejně chybí. Zároveň
ale Marty slíbí, že když bude chtít, zaplatí jí na jaře cestu domů na východ. Přijme Marty
jeho nabídku?
To už Vám raději nebudu prozrazovat…
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Na tomto filmu se mi líbí několik věcí, které v
jiných filmech nenajdete. Zdůrazňuje krásu
rodiny: rodina sedí nad vkusně prostřeným
stolem a modlí se. Nebo si jen tak společně
povídají a smějí se. Maminka a děvčátko sedí
večer u krbu, jehlice v rukou a učí se spolu
štrikovat. Tatínek vběhne promrzlý dovnitř a
přisedne si k nim. Je to tak hezké, že má člověk
chuť se k nim skoro přidat.
Další věc, která mi je na tomto filmu velmi
sympatická, je ideál muže, který ukazuje. Je
to typ muže, který má ještě „starou školu“.
Je pracovitý, odvážný, trpělivý a citlivý…
žádná padavka…a jeho vnitřní silou je důvěra
v Boha. Takových mužů už je dnes jako šafránu.
Přemýšleli jste někdy, co dělá tyto muže tak
přitažlivé a mužné? S mojí kamarádkou jsme
na to přišli: je to jejich pevná, neochvějná víra a
upřímný vztah s Bohem… Zajímavé, že?
Nemohu také zapomenout říct vám, že
v tomto filmu uvidíte i krásné scenerie a záběry
panenské americké přírody - říční údolí ozářené
sluncem nebo rozlehlé planiny, které střídají lesy.
V spojení s příjemnou hudbou vás pohladí po
duši.
Nakonec si ještě dovolím dodat, že skvělý příběh
podtrhují výborné herecké výkony všech hlavních
postav a dobové kostýmy.
Film Láska přichází zvolna, byl natočen podle
stejnojmenného románu americké autorky
Janette Oakové. Tento román je prvním a podle
mě i nejpovedenějším, z celé série. Doufám, že si
jej brzy vychutnáte i vy.
Film Láska přichází zvolna byl přeložen
z anglického originálu „Love comes softly“.
Můžete jej shlédnout na televizní stanici Hallmark
nebo si jej objednat v angličtině na DVD.
Oficiální stránku filmu v českém jazyce najdete
na: http://cz.hallmarkchannel.tv/programme.
aspx?ID=106578
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Být mužem
- a co o tom
říká Bible
Kapitola 3
Když otcové opouštějí
své syny

„Když otcové opouštějí své syny” je úryvek z knihy „Být mužem – a co o tom říká Bible“.
V dovětku k této knize se píše: „Náš národ potřebuje, alespoň několik dobrých mužů’,
kteří se postaví za pravdu a spravedlnost, nehledě na cenu, kterou je třeba zaplatit. Jste
připraveni na takovou výzvu?“
Roman Oulický

P

řísloví 22:6 – Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará,
neuchýlí se od ní.
Malachiáš 4:6 – Aby obrátil srdce otců
k synům, a srdce synů k otcům jejich, abych
přijda, neranil země prokletím.
Krátce po skončení války v roce 1945 začalo
spolupůsobit několik faktorů.
• Amerika začala zažívat obrovský rozkvět.
• Muži trávili převážnou část dne mimo
domov, aby se na této prosperitě mohli
podílet.
• Ženy se ujaly řízení domácností a škol.
• Matky byly ovlivňovány behaviorální psychologií (režim rodičů se zcela přizpůsobuje dítěti) v podání Dr. Spocka.
Tyto faktory vedly k absenci mužských prvků
při výchově chlapců v Americe. Zhruba od
roku 1950 byli chlapci vychováváni téměř výlučně v prostředí,
v němž byly dominantní ženy.
V období mezi druhou světovou
14

válkou a prosperitou padesátých let byli
otcové často mimo domov, a tudíž nemohli své chlapce dostatečně ovlivňovat. Malí
chlapci byli po většinu času vystaveni vlivu
pečovatelek. Doma to byly matky, ve školách učitelky a ve většině případů vedly ženy
i výuku v nedělních školách. (Místo údržbáře, trenéra a možná i ředitele bylo ve
školách stále ještě obsazeno muži, ale přes
90% učitelského sboru tvořily ženy.) Otcové se doma téměř nezdržovali a v důsledku
toho nebyli schopni svým chlapcům předat,
v čem spočívá skutečné mužství. A nejen to,
otcové svou nepřítomností také připravili své
dcery o možnost zakusit příkladnou biblickou
mužnost. Tím pádem je nemohli ani povzbuzovat, aby usilovaly o biblické ženství.
Nepřítomní otcové tedy byli alespoň z poloviny příčinou toho, že chlapci nebyli vychováni
k mužnosti (a dívky nebyly připravovány pro
své role). Muži se v té době snažili vyhnout
aktivní roli manžela a rodiče. Plně se realizovali v oblastech, ve kterých se jim dařilo: vydělávání peněz a naplňování svých vlastních
zájmů – zábavy, vzdělání a dalších aktivit.
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Nevěnovali mnoho času budování charakteru svých synů v tak důležitých aspektech,
jako jsou věrnost, čestnost, důvěryhodnost,
úcta, odvaha, statečnost, sebeovládání,
obětavost, slitování, úcta k ženám apod.
V konečném důsledku byla těmto chlapcům
odepřena základní výchova v tom, jak se stát
muži. Následující obrázek znázorňuje jejich
složitou situaci:
UČITELKA
NEDĚLNÍ
ŠKOLY

UČITELKA
VE ŠKOLE

MATKA
CHLAPEC

NEPŘÍTOMNÝ
OTEC

No a co?
Copak nemohou matky a ženy vůbec vychovávat chlapce? Do určité míry ano. Ale chlapci a dívky nejsou stejní, a musí být vychováni
odlišným způsobem. Jakže to zněla ta stařičká rýmovačka?
Z čeho jsou malé holčičky?“
Cukřík a kořeníčko a vše, co je hezoučké,
z toho jsou malé holčičky udělané.
Z čeho jsou malí kluci?
Z žabek a šnečků a ocásků štěňátek,
z toho jsou malí kluci udělaní.
Zatímco děvčata bývají většinou roztomilá
a sladká a s příchutí kořeníčka, chlapci jsou
kluzcí vrtichvosti. A chlapci zjevně mají potíže, které vyžadují nápravu. I jen letmé pozorování na školkovém hřišti odhalí, že chlapci
používají stále ty stejné staré fígle. Zdá se,
že každá jejich aktivita je motivována agresivitou. Běhají, soutěží a zkoušejí být dominantní; strkají se, hrozí, provokují, vyzývají a

zkoumají; dělají rámus, jsou hrubí a do všeho
se vřítí. Rádi si poměřují síly a trvají na tom,
aby z každého jejich podnikání vzešel nějaký
vítěz.
Není tedy divu, že se ženám určité aspekty mužského charakteru přirozeně protiví. Mužská agresivita, častokrát nečistota,
riskování, lenost při studiu a celková neotesanost jsou ženské povaze vzdálené.
Matky a učitelky se dlouho pokoušely potlačit údajně negativní a nepatřičné charakterové rysy chlapců, a tím je trochu
předělat na cukřík a kořeníčko, které patří
k jemným a uhlazeným dívenkám. Je jisté, že
dámy nezamýšlely nic zlého, když se pokusily po všech těch válkách odebrat chlapcům
z rukou špuntovky. (Samozřejmě, že bez
špuntovky kluci prostě popadnou kus klacku nebo nohu od panenky a: „pal“.) Dámy
to nemyslely zle, když se pokoušely ohladit
ostré hrany nevychovaných chlapců. Věděly však pramálo o tom, jak správně rozvíjet
chlapeckou mužnost. Ale to je třeba. A je
to úkol, kterého by se měli ujmout otcové.
Avšak za posledních 50 let se stalo trendem
předávat výchovu chlapců ženám, aby z nich
vychovaly spíše ženy nežli muže.
Když se ženy ujaly dohledu nad vzdělávacím
procesem, došlo v důsledku stejného přístupu k chlapcům jako k dívkám v oblasti vzdělání k jedné vážné chybě. Chlapci z nějakého
důvodu získali dojem, že jsou hloupí nebo
studijně pomalí – a to zvláště ve čtení. I když
je pravda, že chlapci mají potíže se sociální
interakcí, interakcí očně-mozkovou a s pozorností, mohou dosahovat dobrých výsledků za
předpokladu správného způsobu výuky. Nebýt vyvažovacího prvku, že dívky přirozeně
postrádají matematické schopnosti, chlapci
(stejně jako dívky) by pravděpodobně vyrostli s přesvědčením, že jsou ve všech oblastech akademických schopností podřadnější
než dívky! Když se učitelky, které
to dobře mínily, navíc pokusily
chlapcům vnutit sociální dovednosti – jako mluvení na veřej15
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nosti, střídání v činnostech a tichost – bylo
to jako hladit kočku proti srsti. Nicméně tyto
chyby nebyly zdaleka tak destruktivní jako
zženštilost, kterou to vneslo do chlapeckých
duší. Často se stávalo, že malí chlapci byli vysmíváni pro svoje chlapecké chování a zjevné
nedostatky v učení (a není tedy divu, že většina chlapců, kteří přišli na střední školu, se již
naučila školu nenávidět).
Dokážete si představit, jak se hra „King of the
mountain“*, ve které každý chlapec prokazuje svoji statečnost, odvahu a vůdcovství,
mění na dívčí hru, kdy se všichni drží za ruce
a chodí okolo hory jako kolem pohádkového
zámku nebo krouží sedmkrát okolo, jako kdyby to bylo Jericho? Chlapce by asi učitelka
napomínala, aby se netahali, netlačili nebo
se hromady dokonce ani nedotýkali. Nebo by
apelovala: „Tak teď na sebe budeme všichni
milí a hodní, ano?“
Takové formování vytěsnilo mužnost, mělo
ničivé účinky na poslední tři generace mužů,
kteří posléze vstoupili do společnosti. Nikdo
si neuvědomil, že když jsou chlapci zcela odnaučeni agresivitě (nebo se za ni musí stydět), může být výsledným produktem muž,
který nebude schopen zaopatřit či bojovat za
svoji ženu a rodinu. Ženy netušily, že když odstraní chlapeckou soutěživost, může to mít
za následek jejich prohru v jinak velmi soutěživé životní realitě, které se účastní všichni
živitelé rodin. (Pro děti byla vyvinuta speciální hra na výuku citlivosti, která se nazývala
„Ne-hra.“ Byla velmi oblíbená u psychologů,
křesťanských učitelů a maminek, protože
eliminovala soutěživost – nebyli vítězové a
poražení a točila se převážně okolo ženských
zájmů. Pochybuji, že bylo mnoho mládenců,
kteří se touto hrou naučili jednat jako opravdoví muži.)
Chlapci se bezpochyby musí naučit získat vládu nad svojí agresivitou, ale muži, kteří byli vyučeni,
že veškerá soutěživost je špatná,
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nebudou s největší pravděpodobností usilovat o vedoucí postavení v podnikání, armádě
nebo ve vládních institucích (a dokonce ani
ve svých rodinách). Během svého života jsem
byl členem správní rady v řadě společností i
církví. Přestože muži, se kterými jsem se na
této úrovni setkával, byli spravedliví lidé a
většinou i křesťané, zdálo se, že ti, kdo maturovali na středních školách po roce 1960,
měli problémy dělat rozhodnutí ve složitých
záležitostech, a to obzvláště tehdy, pokud se
domnívali, že někdo bude následně přezkoumávat jejich uvažování nebo motivy. Vůdcovství vyžaduje morální odvahu, ochotu se
postavit a nést zodpovědnost za vlastní činy,
a to i v případě, když byly špatné.
Je samozřejmé, že zodpovědnost za jakýkoli nedostatek výchovy synů k mužnosti plně
spočívá na otcích. Kdyby se nevyhýbali otcovské roli, nemělo by to takové následky.
Většina mužů 21. století byla z velké míry vychována péčí žen. Otcové v řadě případů ani
nevěděli, co by měli své syny vyučovat o tom,
co znamená být mužem. Vyřešit tento problém v dnešní době představuje mnohem
těžší úlohu, než tomu bylo před padesáti lety.
A přesto by bylo možné tento problém vyřešit
během jedné generace. V první řadě by otcové museli sami zjistit, co obnáší biblická mužnost, a pak slovem i skutkem vyučovat své
syny kvalitním charakterovým vlastnostem.
Než k tomu dojde, bude naše země i nadále
trpět důsledky našeho nedostatku skutečného vedoucího postavení mužů.

Kam se poděl všechen náš charakter?
Kvalita mužského charakteru mužů v Americe
za posledních 50 let vytrvale klesá. Když mluvím o charakteru, mám tím samozřejmě na
mysli to, čím člověk v hloubi své duše vlastně
je. Náš charakter určuje, co činíme, nebo nečiníme, když jsme přesvědčeni, že nás nikdo
nevidí. Civilizované národy v historii byly ty,

*Pozn. překladatele: Hra, ve které je cílem zůstat na vrcholu hromady (písku apod.) nebo na vyvýšeném místě
jako „Král hory“. Ostatní hráči se pokouší krále stáhnout dolů, a tak se sami stát novým králem.
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které se řídily systémem spravedlivých záko- blahobyt; divoši vyžadují, aby byli nasyceni,
nů – byly to společnosti, které braly ohled na ubytováni a zdravotně zajištěni jinými, jinak
práva druhých a měly morálně etický kodex. běda!
Zvláště muži byli vychováváni k tomu aby Mělo by být zjevné, že Amerika má v této
jednali čestně, důvěryhodně, loajálně, od- době již blíže k divochům než k civilizované
vážně a směle.
společnosti. Stačí se podívat na fakt, že poStarověké Řecko, Římská republika, Velká traty jsou dostupné dětem školního věku!
Británie a Amerika byly všechny civilizované, Kombinace matriarchální společnosti (obalespoň v určitém období své velikosti. Opa- zvláště co se týče chlapců školního věku) a
kem civilizace je nevědomá a soběstředná nepřítomnost otců (chybí výchova k mužlidská masa neboli divoši. Bohužel je to směr, skému charakteru) způsobují současný skon
kterým se Amerika od padesáAmeriky. Samozřejmě bych měl
tých let ubírá. Namísto poctivosti
podotknout, že ne všichni chlapJste
ochotni
se
naše země zažívá prudký nárůst
ci v Americe byli v minulosti
rozhodnout,
podvodného jednání – studenty
zkaženi nebo jsou kaženi i dnes.
středních škol počínaje a kadety přestat opouštět Samozřejmě netvrdím, že k vývojenské akademie West Point
chově chlapců stačí nechat je po
své
syny,
konče. Podvádění při snaze zíscelý den se jen prát a lítat. Mějte
obětovat, co je na paměti, že se snažíme studokat zaměstnání je také běžným
jevem. Počet osobních bankro- třeba, a vychovat vat trendy společnosti a jejich
tů (legalizovaná krádež) vzrostl
účinek na mužnost mužské části
z nich muže?
od roku 1980 o více než 500 % a
populace našeho národa.
každoročně se zvyšuje. Namísto
Mám za to, že většina otců si
důvěryhodnosti Američané pravidelně se- uvědomuje svou vinu v tom, že neinvestují
lhávají, pokud jde o dodržování slova v man- více času, aby byli se svými syny a dcerami.
želském slibu a každém jiném typu smlouvy, Sám dobře vím, že mě přemůžou slzy pokažna který si dokážete vzpomenout. Právní sys- dé, když se mi při poslechu písně The Cat‘s in
tém je dokonce užíván k vydírání nebo okrá- the Cradle od Sandy a Harryho Chapinových
dání nevinné strany právoplatně uzavřených vybaví moje vlastní selhání.* Slova této píssmluv.
ně napsal bezesporu někdo, kdo sám byl buď
A ukazují se další rozličné trhliny v našem otcem, který opustil svého syna, anebo ještě
společenském systému, kdy se divoch snaží hůře, tím opuštěným synem.
prodrat na povrch z nevychovaného muž- Jste ochotni se rozhodnout, přestat opouštět
ského pokolení. Nekontrolovaný hněv pro- své syny, obětovat, co je třeba, a vychovat
niká na veřejnost, do auta, které jede vedle z nich muže? Pak to samozřejmě znamená,
vás, do našich škol a církví, a dokonce i do že se sami budete muset pevně rozhodnout
našich domovů. V roce 1998 se z celkového vyučit se a v praxi uplatňovat biblickou mužpočtu narozených dětí 3,94 milionu narodilo nost. Vy a váš syn se můžete těmto věcem
nevdaným ženám plných 1,29 milionu. (To je učit a dozrát společně.
téměř jedna třetina!) A navíc se náš národ
čím dál více stává závislým na vládě, protože
je obírán neustále rostoucími daněmi, zatímco podpora v nezaměstnanosti se snižuje.
Civilizované národy se samy starají o svůj http://www.rfugate.org/bookstor.htm
*Pozn. překladatele: text písně je dostupný např. na http://harrychapin.com/music/cats.shtml či na http://
www.youtube.com/watch?v=zH46SmVv8SU
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Vůně srdce

Linda Čapčíková

Můj manžel pozná podle vůně mnoho věcí. Koření v jídle, druh parfému, dokonce svou
oblíbenou čokoládu. Má rád, když to u nás doma hezky voní, proto máme na skříňce
v kuchyni „skladiště“ vonných svíček. Vždycky si všimne, když se navoním, a neujde mu,
když doma něco připálím ☺. Věřím, že tato vlastnost, citlivost na různé pachy a vůně,
pochází od Boha. Bible říká, že když někdo přinášel oběť, měl to udělat tak, aby to Bohu
vonělo: „…a páliti bude tuk u vůni líbeznou Hospodinu.“(Lv 17:6) A tak potom, co vystoupil
Noe z korábu a obětoval: „…zachutnal Hospodin vůni tu příjemnou…“ (Gen 8:21), ale: „Na
Kaina pak a na oběť jeho nevzhlédl.“ (Gen 4:5)
Jednou večer jsem byla nespokojená kvůli tomu, že věci nešly tak, jak jsem si představovala.
Můj manžel byl unavený a já jsem si v duchu přála, abychom udělali doma společně nějakou
práci. „Vždyť přece musí vidět, že je to třeba! Nemůže se prostě překonat a udělat to?“
říkala jsem si. I když jsem to nahlas nevyslovila, můj manžel v tu chvíli klesl v mých očích,
a já se na něj nedokázala ani usmát. V koupelně jsem se na sebe zoufale dívala do zrcadla:
„Co se to se mnou děje? Já přece mám ráda svého muže!“ Najednou mi Bůh připomněl
slova z filmu, na který jsem se ten den dívala: „Tvůj postoj je vůní tvého srdce. Pokud máš
špatný postoj, tvé srdce smrdí.“ V tu ránu mi to došlo. Já smrdím.
Byli jste někdy v uzavřené místnosti, kde se dlouho nevětralo, a když do ní pak vstoupil
jiný člověk, běžel hned otevřít okno a divil se, jak můžete vydržet v takovém puchu? Je to
zvláštní, ale mnohokrát potřebujeme pohled někoho jiného (třeba Ducha svatého, Božího
slova nebo bratra v církvi), abychom zjistili, že naše srdce
zapáchá špatným postojem. Čerstvý závan Ducha svatého
Neboť jsme Kristova
nás naplní novou energií a chutí povstat proti hříchu a
vůně dobrá Bohu v těch,
činit spravedlnost. Najednou je to, co se nám před chvílí
jenž k spasení přicházejí,
zdálo tak těžké, opět možné.

i v těch, kteříž hynou.

A jak jsem tam ten večer stála, zahanbena zjevením svého
„zapáchajícího“ a tvrdého srdce, uvědomila jsem si, jak mě
2 Kor 2:15
podobné situace vždy znovu překvapí. Jako bych zapomněla,
že: „Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?“(Jer 17:9)
Bible nás učí, že jsme se s tímto „smradem“ v srdci už narodili, ale zároveň nám ukazuje
i cestu ven. Cestu, kterou je Ježíš Kristus. Je to On, kdo nás zve, abychom byli: „Kristova vůně
dobrá Bohu v těch, jenž k spasení přicházejí, i v těch, kteříž hynou.“(2 Kor 2:15)
Co si tedy vyberu? Pokud chci přinášet Bohu i svému manželu příjemnou vůni, budu muset
něco obětovat. Ale co? Co dnes položím na oltář před Pána? Stačí nějaká kulhavá poloslepá
kráva, kterou nebudu postrádat? Stačí, když se Mu budu věnovat někdy mezi věšením
18
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prádla, krmením miminka a vařením oběda? Stačí, když se Ho (nebo „ho“ ☺) zeptám večer
téměř v polospánku a myšlenkami kdovíkde, jak se vlastně má? Ne. Bůh se spokojí pouze
s tím, když Mu vydáme to, co je nám samým drahé. Vzpomeňme si na Marii, která toužila
potěšit Pána, a tak vzala alabastrovou nádobu plnou drahocenné nardové masti a položila ji
k Jeho nohám. Dobře věděla, že by ji mohla zužitkovat na jiné „důležitější“ potřeby. Ona to
však neudělala. Místo toho ji „promrhala“ na něčí nohy. Ostatní kolem se jí divili a vnímali
to jako velikou škodu. Pán se jí však zastal a pisatel evangelia dodává, že její oběť byla
nakonec přece jenom shledána přijatelnou: „I naplněn jest dům vůní té masti.“ (Jan 12:3)
Když se podívám na svůj život a zamyslím se, co je mou alabastrovou nádobou, napadne mě
spousta věcí. Můj volný čas, zbývající energie nebo ušetřené peníze. Jak ráda si je nechám
pro sebe nebo spotřebuji na to, co vidím já jako „potřebné“. Pokud však chci zavonět svému
muži a Bohu, musím to položit a hledat vyšší cestu. Vyšší cestu, která někdy znamená vylití
mé drahocenné „masti“ na umytí něčích zaprášených „nohou“. Odměna za takovou oběť
však stojí za to – můj dům se naplní sladkou vůní libou Hospodinu.
Nevím jak vy, ale já chci svému muži vonět. Chci, aby mu postoj mého srdce byl příjemný
a můj dům byl plný vůně, která bude Bohu dělat radost. Modlím se, aby mě Bůh nenechal
smrdět. V ten večer jsem se zastyděla za odhalení svého zapáchajícího srdce. Pustila jsem
svou sobeckou představu o udělání či neudělání oné věci a činila pokání. Rozhodla jsem
se podřídit večerní plány svému manželovi a začala se na něj opět usmívat. A myslím, že si
toho hned všiml ☺.

Jsi opravdu Jeho přítel?
Ester Kotrlová

Ráda bych vám řekla jedno svědectví. Jednou jsme byli na shromáždění a strejda Martin
Hloska měl slovo pro děti. Mluvilo se o tom, že máme být přátelé Boha. Najednou se ve
mně ozvalo: „A co já, jsem přítelem Boha?“ Uvědomila jsem si, že s Bohem vůbec nechodím. Přišlo mi líto, že Bůh mi nabízí přátelství a já si ho vlastně nevšímám. Chtěla jsem jít za
Bohem dál. Začala jsem si číst pořádně Bibli a zjistila jsem, že mi to dává sílu a radost.
Od té doby se mám se s Bohem moc dobře, protože jsem pochopila, že Mu můžu říct
všechno, co mě trápí a vím, že On jediný mi opravdu rozumí. Bůh mi postupně ukazuje víc
svojí lásku a já se modlím, aby se mi dal poznat ještě víc. Chtěla jsem vám říct, že Bůh vám
nabízí přátelství, které nikdy nezklame.
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Nebeská asistenční služba
Magdalena Brcháňová

S našimi dětmi čteme hodně příběhů o tom, jak Bůh v různých situacích nadpřirozeně
zasáhl. Uzdravoval, rozmnožoval chleba, poslal Petrovi peníz skrze malou rybku a kvůli
Eliášovi naučil krkavce doručovat chleba a maso. Děti tyto pravdivé příběhy přímo milují
a plně jim věří. Nicméně když byly Valerce téměř čtyři roky, prosila jsem jednou Pána,
aby moje dcerka mohla mít nějaké svoje osobní jasné svědectví o Božím zázraku. Chtěla
jsem, aby měla něco, o co by se mohla opřít, a něco, na co by mohla vzpomínat, až jí jednou bude třeba těžko. A také jsem chtěla, aby si na vlastní kůži zažila, jak dobrý je Bůh.
No a Hospodin nás nenechal dlouho čekat.
Za nějakou dobu mě čekal den plný vyřizování – kontrola u paní doktorky, nákupy, dojít
na poštu… V této době nám můj táta dlouhodobě půjčil svého zeleného Rovera a já
jsem si nově nabyté automobilové svobody užívala plnými doušky. To ráno jsem rychle
chystala děti a nakládala věci do naleštěného auta, když před dům přišel můj manžel a
podotkl, ať si natankuji benzín – všiml si totiž, že ho tam už moc není. Zavřela jsem kufr,
děti zamávaly tatínkovi a jelo se. Vzpomněla jsem si, jak kdysi někdo říkal, že kontrolka
ukazatele stavu nádrže začíná svítit v momentě, když zbývá benzínu asi na třicet kilometrů. Toho dne ráno se ručička sice blížila nule, ale kontrolka zatím nesvítila, a tak jsme jeli
přímo na prohlídku k paní doktorce. Do Třince jsme to stihli právě tak akorát. Pak pošta
a pár obchodů a nakonec k babičce do Frýdku. Po cestě jsem
minula asi tři nebo čtyři místa, kde bych mohla odbočit a dojet k čerpací stanici, ale nechtělo se mi. Ukazatel přece stále
„Maminko, tak
ještě nesvítil a ručička se jen blížila nule. Bylo horko a byla
popros Pána
jsem ráda, že dvouletý Vojta usnul v autě. Jenže jak jsme frBoha aby nám
čeli po dálnici, najednou jsem s hrůzou zjistila, že tak jak nám
poslal anděla
rychle pod koly ubíhají kilometry, tak se jedna malá ručička
nevyhnutelně přibližuje k šedavé kulaté nule. Benzínka nis benzínem.“
kde. Tou dobou jsem se už modlila, ať dojedeme. Když jsem
vítězoslavně celá zpocená sjela z dálnice, spadl mi kámen ze
srdce. Jenže pak jsme dojeli ke stopce – podle předpisů jsem
zastavila, a když jsem se rozhlédla a chtěla jet dál, motor najednou zhasl. Nenastartoval
ani na několikátý pokus. Za mnou se prodlužovala fronta čekajících aut. Valerka odložila
knížku a zeptala se, proč stojíme. „No, Valerko, došel nám benzín a auto nechce jet.
Zavolám tatínkovi, třeba je někde blízko.“ Za námi se ozvalo opětovné troubení auta.
„Maminko, tak popros Pána Boha, aby nám poslal anděla s benzínem.“ Zápasila jsem se
zámkem kabelky. „Víš, Valerko, to by asi nešlo. Maminka byla neposlušná, neposlechla
tatínka a nenatankovala benzín. A tak to dopadlo.“ Chvatně jsem hledala mobil v kabelce.
„Ale mami, tak to aspoň zkus. Pomodlíme se, ty popros Boha, ať ti odpustí a ať nám pošle
toho anděla s benzínem.“ Hluboce jsem se nadechla, odmlčela se a začala přemýšlet.
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Benzín je takový nějaký nebiblický. Ale pak, z velké části kvůli Valerce, jsem se začala
vroucně nahlas modlit. Činila jsem pokání ze své neposlušnosti a prosila Boha, ať nám
pomůže a přidá benzín do nádrže. Jak jsem pak zjistila, moje dcerka se modlila také. Poté
jsem znovu zkusila nastartovat. Se staženým hrdlem jsem sledovala, jak se po pootočení
klíčku ona ručička najednou zvedla a odlepila od ukazatele stavu nula. Rover nastartoval
a my jsme konečně, za doprovodu tichého jásotu ze zadního sedadla, odjeli z křižovatky.
Naší další zastávkou byla nedaleká benzínka, v tuhle dobu téměř prázdná. Když jsme konečně zastavili vedle stojanu, třesoucími prsty jsem otočila klíčkem a vypnula motor. Jak
se pak ukázalo, musela jsem auto znovu nastartovat a objet stojan, protože z rozrušení
jsem si popletla stranu.☺
Dnes Valerka vypráví svému bráškovi o tom, jak nám Bůh poslal anděla s benzínem. Já
sama o tom nemám nejmenších pochyb. Když jsem později o celé události přemýšlela,
uvědomila jsem si, že Hospodin odpověděl na mou modlitbu. Valerka získala další poklad, svědectví o Boží dobrotě, které může uchovávat ve svém srdci. Já na druhou stranu
vím, že se o nás Hospodin postará, když bude třeba, a že je schopen zaopatřit cokoliv,
i ten „nebiblický“ benzín. Jestli si k tomu použije krkavce, rybu, anděla anebo jakýkoliv
jiný způsob, to už je na Něm.

Bratře, Bůh vidí, kam se díváš
Ron Hutchcraft

Americkým mužům je od dětství vštěpováno, že pokukování po děvčatech prostě k chlapům patří. Mnoho žen si uvědomuje, že je někdo sleduje, a způsob, jakým se na ně muži
dívají, jim vůbec není příjemný. Třeba jako ta mladá dívka, kterou jsme nedávno s mojí
manželkou viděli na festivalu. Vpředu na košili, kterou měla na sobě, byla šipka směřující
nahoru a vedle ní jen tři slůvka: „Jsem tady nahoře!“
Ta mladá dívka sdělovala velice potřebnou informaci: „Nedívej se tam, kam nemáš! Jsem
osobnost, ne jenom tělo. Děkuji.“ Jedná se o informaci, se kterou Stvořitel žen více než
souhlasí. Mnozí muži pokukují po ženách způsobem, který je odosobňuje, sexualizuje a
zlehčuje, a přitom jsou ženy stvořením svatého Boha, nebeského Otce. Mějte na paměti to,
jak urputně dokáže Otec chránit svou dceru!
Starozákonní zbožný muž Job, jehož bezúhonnost Bůh chválil před satanem, rozuměl tomu,
že to, jak muž hledí na ženu, je důležitou součástí jeho bezúhonnosti. V knize Job 31:1 je napsáno: „Smlouvu jsem učinil s očima svýma, abych nehleděl žádostivě na ženu.“ (upraveno
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podle KJV) Tuto smlouvu by měl učinit každý muž, zvláště pak ten, který náleží Ježíši Kristu,
Synu Božímu, který je bez hříchu.
„Mládenčích pak žádostí utíkej…“ (2.Tim 2:22) Toto biblické přikázání nikdy nebylo tak těžké uposlechnout jako v dnešní době. Dalo by se říct, že reklamy, móda, televize a filmy spolu s internetem programují
My muži, kteří
muže k tomu, aby se na ženu díval sexuálně – upoutávají pochceme mít „čisté
zornost na to, co Bůh zamýšlel pouze mezi manžely. Ovšem
skutečnost, že není snadné udržet si spravedlivé oči, nijak
oči“, potřebujeme
nesnižuje naléhavost Božího příkazu.
mimo jiné pomoc

našich duchovních
V Ježíšově době i velice zbožní muži měli za to, že nedělají
sester.
nic špatného, pokud neprovedou s ženou něco nemorálního. Pak Ježíš uvedl radikální myšlenku, že je možné sexuálně
hřešit, aniž by se muž ženy dotkl. Stačí způsob, jakým se na
ni podívá. Ježíš řekl: „Slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nezcizoložíš. Ale jáť pravím vám: Že
každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.“ (Mat 5:27,28)
Toto prohlášení činí z nás mužů daleko větší cizoložníky, než jsme si mysleli. Činí z nás muže,
kteří potřebují odpuštění a pročištění od Spasitele Ježíše.
Naneštěstí se příliš mnoho žen, včetně křesťanských, zaprodalo módě lákající muže k tomu,
aby se zaměřili na ženské tělo. Bůh velice jasně ženám přikazuje: „Kterýchžto ozdoba budiž
ne ta zevnitřní,…ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýž před obličejem Božím velmi drahý jest.“ (1Petr 3:3,4). Mnoho žen,
kterým se hnusí, když se na ně pohlíží jako na sexuální objekt, se ve skutečnosti obléká
způsobem, který toto pohlížení podporuje.

Jsem tady nahoře

My muži, kteří chceme mít „čisté oči“, potřebujeme mimo jiné
pomoc našich duchovních sester. Když to, co nosíte, je příliš
krátké, příliš těsné, příliš dlouhé anebo nedostatečné, stáváte
se součástí problému místo jeho řešením. A mějte na paměti
to, co zná každý rybář: návnada určuje úlovek! Nabídni fyzickou návnadu, a skončíš s mužem, který má zájem pouze o tělo,
ne o tebe samu.

Jak muži, tak i ženy si neváží sexu, a zbavili ho tak krásy, kterou
Bůh zamýšlel. Je to jako se sněhem. Je krásný, když je čerstvý
a čistý, ale je ošklivý, když se rozšlape a ušpiní. Zbožní muži,
učiňte se svýma očima smlouvu a nedívejte se žádostivě na
dívku. Zbožné ženy, oblékejte se tak, abyste vzbuzovaly úctu, ne pozornost, protože jste
Božím chrámem.
Děti zpívají takovou píseň: „Moje oči, dejte pozor, na co se díváte,…protože Otec se v lásce dívá
dolů. A tak si dejte pozor, oči, na co se díváte.“ Tato píseň by k nám měla hodně promlouvat.
http://www.hutchcraft.com/a-word-with-you/your-relationships/girl-watching-god-is-watching-5906
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Co říká
Bible
o výchově
dětí
Kapitola 25
Příklady

T

ím jsme prošli celý systém výchovy dětí,
tak jak jej zjevuje Boží slovo. Tato kniha
čtenáři předkládá jeho koncepci a základní
principy. V poslední kapitole se pokusíme
pospojovat jednotlivé kusy mozaiky
dohromady a na konkrétních příkladech
ukázat, jak lze tyto principy aplikovat. Každý
rodič se bude ohledně svého dítěte střetávat
s jinými situacemi, protože každé z nich je
jedinečným Božím stvořením. Důležité je
pochopit principy, které lze použít v jakékoli
situaci. Následující příklady slouží pouze
jako ilustrace jejich uplatnění.
Prostudujte si níže uvedenou tabulku, která
je přehledem celého systému výchovy dětí.
Pokud si rodiče tuto tabulku osvojí, budou
schopni v ní rychle nalézt, jakým způsobem
postupovat v jakékoli situaci. Tabulka je
umístěna na samostatné stránce, tak aby se
dala snadno okopírovat a umístit na dobře
viditelné místo, dokud se systém výchovy
dětí nedostane rodičům do krve.
První scénář popsaný v tabulce většinou
nenastane, dokud není dítě dobře
vychováno. Je velmi neobvyklé, aby dítě
soustavně dělalo to, co je dobré. Uvědomte
si, že každé dítě je neustále pokoušeno
svojí padlou přirozeností. Má silné nutkání
uspokojovat svoji touhu po pozornosti,
fyzickém nasycení, autonomii nebo po

čemkoli, co v daném okamžiku právě chce.
Je nerozumné, aby rodiče čekali, že jejich
dítě „bude dobré“, když jeho přirozenost
v něm naopak podněcuje soběstřednost a
volá: „dej, dej, dej!“
Když je dítě „dobré“ (jinými slovy poslouchá
vydaná nařízení a nedělá nic, s čím by rodiče
nesouhlasili), je možné ho vyučovat dalším
standardům, vést ho a omezovat nežádoucí
aktivity jednoduchým příkazem. Dítě, které
jedná v souladu s vůlí svých rodičů, bude
přijímat jejich lásku formou požehnání
vzájemného obecenství, přijetí, pokoje a
zaopatření.
K druhé situaci popsané v tabulce bude
nejspíše docházet u dítěte, které není
dosud vychováno, a rodiče k výchově
teprve začínají přistupovat. Může k ní
také docházet opakovaně v různých fázích
růstu dítěte, kdy se dítě občas pokusí
vymanit zpod rodičovské vlády. Dítě, které
se otevřeně staví proti rodičovskému
ponaučení, zákazům či vyučování, postrádá
bázeň ze soudu. Zjevně trpí nedostatkem
úcty k rodičovské autoritě. Pokud k takové
situaci dojde, rodiče potřebují ustavit jak
respekt ke své autoritě, tak zdravý strach ze
soudu. Pro příklad: otec i matka si přečtou
tuto knihu a rozhodnou se následovat Boží
systém výchovy svých dětí. Představme si,
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že mají desetiletého synka a sedmiletou
dcerku. Posadí obě děti před sebe a vysvětlí
jim, že od nynějška budou nastaveny
spravedlivé, ale nekompromisní standardy,

a že se od dětí očekává okamžitá poslušnost.
Také jim vysvětlí, co je vzpoura a co s ní
hodlají dělat. Také své děti ujistí, že jejich
motivací k řádné výchově je láska k nim.

PŘEHLED SYSTÉMU VÝCHOVY DĚTÍ
Výchovná situace

Vláda

Vyučování

Je-li chování dítěte:

Rodiče mají:

Rodiče mají:

1.

V souladu s vůlí rodičů (i ve
věcech které dosud nebyly
sděleny).

Směrovat a dávat
omezení.

Vyučovat pravidlům a
vyjadřovat svoji lásku
požehnáním.

2.

Odmítavé, bez přijímání
nasměrování, omezení a
vyučování ze strany rodičů
(vzpoura)

Vyjadřovat svoji
lásku výplatou

Napomenout.

3.

V rozporu s vůlí rodičů, avšak
nevědomky (dítě nenese
zodpovědnost)

Napomenout s cílem
nastavit pravidlo.

4.

Vědomě, avšak nezáměrně
v rozporu s nastavenými
pravidly (nese zodpovědnost)

Napomenout a vyžadovat
doznání, odpustit a
potrestat.

5.

Úmyslně v rozporu s
nastavenými pravidly nebo
odmítá přijmout napomenutí
či trest

Napomenout a vyplácet
dokud nedojde k doznání,
pak odpustit a potrestat.

Krátce po takovém sezení se chlapec
rozhodne, že nové pořádky prozkouší, aby
si ověřil, do jaké míry se může na slovo
svých rodičů spolehnout. Když mu matka
řekne, v kolik se má vrátit z návštěvy
u kamaráda, tak se pře a nakonec prohlásí,
že to není fér, a odmítne přijmout její
pokyny. Matka bývala frustrovaná a
v afektu měla chuť dítě něčím
uhodit, nebo se naopak
poddala a úplně se vyhnula
jakémukoli konfliktu. Nyní
ale ví, jak postupovat, a
24

namísto toho prohlásí, že přístup syna
je chybný. Dále ho varuje, že jí nezbude,
než aby ho vyplatila, pokud svůj postoj
okamžitě nezmění.
Vzhledem k tomu, že se chlapec nikdy
v minulosti s tak pevným vůdčím přístupem
nesetkal, bude pravděpodobně dále zkoušet,
jak to s matčiným odhodláním je. Dále
pokračuje ve své neochotě podřídit se jejím
pokynům a ignoruje její varování. V tomto
bodě by jej matka měla poslat do jeho
pokoje, aby se sama mentálně připravila. To
udělá tak, že si zopakuje svoji zodpovědnost
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za vládu nad svým synem a bude se modlit
k Bohu. Pak se rozvážně vydá s proutkem
do jeho pokoje. K jeho obrovskému úžasu
mu matka uštědří řádnou výplatu. Vysvětlí
mu, že může výplatu ukončit, kdykoli bude
chtít, tím, že se podřídí jejím pokynům nyní
i v budoucnu.
Chlapec se pravděpodobně začne na věci
dívat jinak a získá ke své matce a jejímu
slovu nový respekt. Bude-li však cítit, že její
rozhodnutí není dostatečně silné, a bude-li
si myslet, že ji může obelstít a přesvědčit
ji, že nemůže vyhrát, pak bude asi dále
vzdorovat. Jakmile si matka uvědomí, že
syn bude zarputilý, může s výplatou přestat
a říci mu, ať o své vzpouře přemýšlí, než
zavolá otce.
Zatímco chlapec zůstává ve svém pokoji,
matka zavolá otci, aby ji přišel morálně
podpořit a poradit. Při prvním konfliktu
bude možná dokonce nezbytné, aby otec
přišel domů a s naprostou rozhodností
potlačil synovu vzpouru. Rodiče musí
v prvním konfliktu získat vítězství. Pro dítě
je nesmírně důležité, aby pochopilo, že
rodiče to myslí se svojí vládou naprosto
vážně, jinak je všechno ztraceno. Musíli otec přijít z práce proto, aby svoji ženu
podpořil v autoritě, mělo by to pro syna být
zkušeností, která mu změní život.
Pokud chlapec odmítá jít do svého pokoje
nebo pokud ho matka fyzicky nezvládne,
pak ho rozhodně bude muset zvládnout
otec. Je-li to opravdu nezbytné, může
otec dokonce nastavit pravidlo, že pokud
syn odmítne poslušnost matce, bude se
zodpovídat přímo jemu. Takové ujednání by
mělo být pouze dočasné, poněvadž matka
musí být schopna zvládat běžné situace, ve
kterých chlapec projevuje neposlušnost a
vzpouru proti jejím standardům.
Když chlapec konečně souhlasí s tím, že
bude do budoucna následovat pokynů
svých rodičů, je nutno jej ujistit, že vše
je odpuštěno. V závislosti na rozsahu
konfrontace, postoje dítěte a okamžitých
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okolnostech ho rodiče mohou, ale nemusí
pustit, aby šel navštívit kamaráda. Pokusíli se odmítnout nasměrování rodiči
v budoucnu, měla by mu být dostatečným
varováním připomínka výplaty, kterou zažil.
Rodiče by měli počítat s tím, že když poprvé
zavádějí výuku poslušnosti a úcty, bude
nutné s dětmi jednat velmi pevně.
Dítě záhy zjistí, že to rodiče myslí vážně
a že se nenechají zastrašit jeho pláčem,
hrozbami nebo vzdorem jakéhokoli druhu.
Teprve potom může dítě spočinout v bezpečí
rodičovské lásky. Může nabýt důvěry, že
o něj rodiče mají skutečně zájem a budou ho
chránit dokonce i před ním samým. Může se
spolehnout na jejich slovo, protože už ví, že
učiní, jak řekli.
K třetí situaci v tabulce uvedené, kdy je dítě
neposlušné, aniž by si to uvědomovalo,
bude docházet často u menších dětí. Tato
situace bude mít tendenci matku unavovat
ze všech nejvíce. Začne mít pocit, že její
slovník se redukuje na slova, jako „ne“,
„nech toho“ a „nedělej“. Malé dítě bude
často jednat v rozporu s vůlí svých rodičů,
dokud mu neřeknou, jaké pokyny pro
něho platí. V těchto případech není dítě
zodpovědné a stačí jej napomenout, aby
bylo pravidlo nastaveno do budoucna.
K takové situaci dojde prvně, když dítě
provede něco nepřijatelného, aniž by se
mu předtím dostalo poučení. Jako příklad
lze uvést situaci, kdy za deštivého počasí
dítě doveze tříkolku do domu a začne na ní
jezdit po obývacím pokoji, nebo když přijde
na to, že může hrubě a panovačně jednat
s druhým dítětem nebo když jednou dorazí
ze školy s „novým“ slovem, které táta
neslyšel od té doby, co se vrátil z armády.
V předchozích příkladech dítě neporušilo
rodičovská pravidla vědomě, ale rodiče
stejně musí zjednat nápravu.
Dítěti je nutno říci, že jeho
jednání bylo špatné a že
se už nesmí opakovat. Je-li
dostatečně vyzrálé na to, aby
25
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pochopilo důvod, lze také podat vysvětlení.
Nicméně, dítě si nezapamatuje pravidlo jen
proto, že mu ho rodiče dobře vysvětlili. Když
je dítě nezralé (příliš malé nebo bláznivé),
podrobné vysvětlování povede k tomu, že
dítě bude zmatené, bude těžké ho zvládnout.
Po napomenutí musí rodič dítě utěšit a ujistit
ho, že vše je v pořádku. Obnovit obecenství
následně po slovní výtce je stejně důležité
jako po tělesné výplatě.
Čtvrtá situace uvedená v tabulce, kdy dítě
chápe, že jedná v rozporu s nastaveným
standardem, ale nečiní tak záměrně, je
typická neposlušnost, se kterou se rodiče
budou setkávat po celé období výchovy
dětí. Je to situace, kdy dítě neposlouchá
ponaučení či nedodržuje vydaná omezení,
buď když jsou na samém začátku nastavena,
anebo i opakovaně při různých příležitostech.
V takovém případě dítě neporušuje pravidla
ze vzdoru, nicméně je za své špatné jednání
zodpovědné.
Příkladem takového jednání je, když rodiče
chlapci řeknou, aby v úterý a v pátek
vynášel odpadky, protože jezdí popeláři.
Rodiče, který počítá s tím, že dítě bude
důsledně koš vynášet, čeká překvapení.
Je obecným pravidlem, že pro chlapce je
jediným důležitým dnem v týdnu sobota.
Dovést ho k tomu, aby si zapamatoval,
že má vykonávat nevítané domácí práce
uprostřed všedních dní, bude vyžadovat
dost výchovy. Dokud se v tom zlepšuje a
má jen občasné výpadky, není nutno to
považovat za projev neposlušnosti. Avšak
je-li mu jeho úkol přidělen již dostatečně
dlouhou dobu nebo pokud se nezlepšuje
a nejeví známky zájmu, když zapomene, je
nutno podniknout nápravná opatření.
Jakmile se tedy chlapec z našeho příkladu
stane za přidělený úkol zodpovědný,
rodiče by jej měli varovat
před trestem, který bude
následovat po případném
„zapomínání“. Rodiče mu
mohou navrhnout, ať si to
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poznačí do kalendáře nebo ať si napíše
upomínku a umístí ji na dobře viditelné
místo. Měl by být varován, že v budoucnu vše
bude záležet jen na něm. Otec už nevynese
smetí za něho, když zapomene, a matka už
ho o to nebude dopředu upomínat.
Rodiče příliš často zabraňují dětem, aby se
dostaly do životních zkoušek. Je nutné, aby
rodiče svoji pomoc v časech prozkoušení
stáhli, a to i tehdy, když se domnívají, že
jejich děti mohou selhat. Jako jednu z lekcí
v rámci výuky osobní zodpovědnosti se
děti musí naučit svým selháním a omylům
postavit tváří v tvář.
Poté, co rodiče připravili takovou výchovnou
situaci, čekají na projev neposlušnosti,
který se jistě dostaví. Chlapec může
„zapomenout“, protože má charakterovou
slabost a je líný snílek, který za bílého dne
přemítá jen o svých plánech a projektech,
anebo jen proto, že mu svěřený úkol
nepřipadá dostatečně důležitý. Ať je to tak
či onak, v každém případě nemá přikázání
rodičů v jeho očích dostatečnou váhu.
Když chlapec nakonec neposlechne, rodiče
jsou již připraveni jednat. Není pro ně žádné
překvapení, že neposlechl, a jsou připraveni
ho vychovávat. Matka si povšimne, že pytel
s odpadky se stále válí u zadního vchodu do
domu, zatímco chlapec už odešel do školy.
Když dorazí ze školy, matka mu sdělí, že
byl neposlušný a že se dopustil špatnosti.
Nepřijme žádnou výmluvu a bude trvat na
tom, aby uznal svoje provinění. (Je velmi
účinné se dítěte zeptat: „Co jsi udělal?“ než
je jeho jednání označeno jako špatné. To
mu dává příležitost, aby posoudil sám sebe,
než mu bude jeho prohřešek vytknut zvenčí.
Není však nutné se ho ptát, proč to udělal.)
Pro účely našeho příkladu budeme
předpokládat, že pohotově učiní doznání a
je připraven k nápravě. Matka mu odpustí
a vyžaduje od něho, aby svůj prohřešek
odčinil. Má-li dítě řidičský průkaz, může
být trestem to, že odpadky odveze do
veřejného kontejneru. Trestem pro menší
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dítě může být to, že odnese odpadky do
blízkého supermarketu a hodí je do jejich
kontejneru (samozřejmě se svolením
majitele). V závislosti na věku dítěte může
jít otec s ním, aby pomohl vysvětlit situaci
vedoucímu obchodu. (Můj syn se tímto
způsobem naučil, kdy jezdí popeláři, už po
dvou cestách do místního obchodu, kam
v koši nesl pytle s odpadky.)
Poté, co je chlapec potrestán, ho rodiče
varují, že jeho trest bude navýšen, budeli znovu neposlušný. Když neposlušnost
přetrvává navzdory zvýšeným trestům nebo
pokud se zjistí, že dítě je v pasivní vzpouře
(tiše protlačuje svoji vůli tím, že odmítá
poslechnout), bude nutné k dosažení
poslušnosti použít výplatu.
Pátou situaci zachycenou v tabulce, kdy dítě
záměrně neposlechne nastavené pravidlo
nebo odmítne přijmout napomenutí či
trest, lze dobře ukázat na příkladu chlapce
v druhém případě. Tam odmítl poslechnout
ohledně doby, kdy se má vrátit domů od
kamaráda, a byl pro svůj vzdor vyplacen.
Nakonec se podvolil, že v budoucnu bude
příkazy rodičů poslouchat.
O několik dní později si opět chce jít hrát
ke kamarádovi. Pravidlo, že nikdy nesmí
opustit zahradu, aniž by se zeptal rodičů,
zní jasně. Chce však jít a je si jist, že kdyby
se zeptal, matka ho nepustí. Proto se tiše
vytratí a záměrně se vzepře vydanému
nařízení. Když později matka objeví, že je
pryč, je už téměř čas večeře. Najde ho a
přivede domů. (Není nutná žádná akce
před zraky jeho kamaráda, protože ani jeho
vzdor nebyl veden na veřejnosti). Znovu
ho pošle do jeho pokoje, aby se připravila
na intenzivní konflikt. Uvažuje o důležitosti
výchovy dítěte a zacílí svůj zrak na budoucí
zisk, který přinese její současná oběť.
Když je chlapec sám, jeho myšlenky se
vrátí k výprasku, který posledně dostal,
začne přemýšlet o výmluvách, které
může nabídnout, a o cestě úniku ze svého
dilematu. Když matka vejde do místnosti
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s prutem v ruce, chlapec bude možná
brečet, omlouvat se, slibovat, že už to nikdy
neudělá, nebo začne nabízet nejrůznější
výmluvy a skálopevně trvat na své nevině.
Matka správně ignoruje jeho „kamufláž“ a
bez okolků přistoupí k biblickému postupu
tím, že se zeptá: „Synu, co jsi udělal?“
Pokud nad sebou ihned vyhlásí soud tím, že
dozná svoji neposlušnost, matka mu může
odpustit jeho vzpouru a přistoupit k trestu.
Pokud se domnívá, že nebude sám
chtít čelit svému provinění, matka mu sdělí:
„Synu, to, že jsi opustil zahradu bez dovolení,
bylo špatně.“ Vyzve ho, aby potvrdil, že znal
pravidlo a že věděl, že bylo nesprávné, když
se jím neřídil. Takový tvrdohlavý chlapec
zavrhne právo své matky nad ním vládnout
a odmítne vyznat svoji vinu. V tomto bodě
znovu vyjádří svoji vzpouru tím, že odmítne
matčino napomenutí. Teď už nezbývá, než
ho vyplácet tak dlouho, dokud nebude
zlomen jeho vzdor. Pokud se nepodřídí
ani po řádné výplatě, může ho ponechat
o samotě, aby si o své situaci popřemýšlel,
zatímco ona se uklidní před dalším kolem,
které může být třeba. Řekne mu: „Synu, na
chvíli si půjdu odpočinout a ty si rozmysli,
jestli chceš přiznat, že jsi jednal špatně. Až se
vrátím, dám ti ještě jednu příležitost uznat,
že to byla chyba, a pak budeme pokračovat
ve výplatě.“ Jakmile si chlapec uvědomí, že
matka je plně rozhodnuta dosáhnout svého
cíle, nakonec svolí. (Správná výplata je
řízený proces s cílem dosáhnout žádaného
výsledku. Není to hněvivý útok k uvolnění
nahromaděné frustrace rodiče.)
Ať už se chlapec podvolí v jakémkoli bodě,
matka jej potěší a ubezpečí, že ho stále
miluje. Může tuto příležitost také využít
k tomu, aby ho vyučila o důležitosti pravidel
(jako je neodcházení bez dovolení ze
zahrady), a vysvětlit mu, že
výplata je projevem lásky.
Pak mu uloží přiměřený
trest, jako například to, že
nesmí zahradu na nějaký
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čas vůbec opustit. Tento synek pak
bude na dobré cestě k tomu, aby se po
těchto dvou lekcích naučil poslušnosti.
(V tomto případě je zjevné, že konkrétní
trest nebyl v době, kdy bylo pravidlo
vydáno, stanoven. I když je to tak nejlepší,
rodiče zřídka stanovují trest spolu s vydáním
pravidla). Poněvadž k neposlušnosti v tomto
případě došlo těsně před večeří, mnoho
matek by problém nechalo k vyřešení otci.
Pokud však není otec s takovou věcí zcela
v souhlasu, pak takový postup rozhodně
nelze doporučit. Pro muže je dost těžké
se pustit do řešení nějakého problému
v momentě, kdy právě dorazil z práce. Je pro
něj také těžké jednat v konfliktu objektivně,
když do něho nebyl osobně angažován. Otec
by měl zajistit zachovávání pravidel, která
sám dětem vydal. I potom však může jejich
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prosazování delegovat na matku, není-li
osobně přítomen. Otec by však měl vždycky
stát za matkou. (Můj syn řekl mé ženě, když
mu bylo asi třicet let, že bylo několik situací,
ve kterých se jí jako dospívající chtěl vzepřít,
ale v duchu si představil mne a věděl, co
udělám, když se nepodvolí.)
Výše uvedené příklady by vám měly
pomoci porozumět mechanismu užití
Božího systému pro výchovu poslušných a
uctivých dětí. Pokud by tyto příklady nebyly
dostačující nebo je-li některá část této knihy
nejasná, dejte mi prosím písemně vědět.
Určitě také prosím uveďte telefonní číslo.
Na závěr této kapitoly se vraťme k pojmům,
které popisují výchovné kroky ze strany
rodičů i dětí. Můžete si udělat kopii tohoto
shrnutí pro svoji vlastní rychlou referenci.
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