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z klíčů k výchově svých dětí. Sami jsme
dětmi našeho nebeského Otce. Když
„snášíme kázeň Páně bez stýskání“
s rozhodností, když „neustáváme,
v myslích svých hynouce“, poznáváme
Pána jako svého Otce. Když poznáme,
jak On vychovává, a porozumíme
Jeho principům, když porozumíme
nebeskému tatínkovi a zakusíme sami,
jak se nám vyplatilo se poddat Jeho
ruce, dokážeme překonat svou povahu,
svou lenost, své nejistoty i váhavost ve
výchově, a předáme svým milovaným
tu pravou „Boží výchovu“ v lásce a
obětavosti!
Ať nás v tom společně posílí a povzbudí
i poklady ukryté v tomto časopise.

Milí čtenáři,

Martin Hloska

jsem manželem jedné ženy a též otcem
tří dítek, a tak řeším mnohdy situace,
kdy tápu a nevím, jak věci uchopit.
Snažím se vždy najít nejlepší řešení pro
mou rodinu. Velmi rád chodím cestou
Božích svědectví. Rád pozoruji, jak si
v podobných situacích poradili jiní, a
pak hledám v Bohu, zda se Mu to líbí,
nebo ne. Také z tohoto důvodu je tento
časopis pro mne pokladem.
Jako v mnoha jiných věcech, i ve
věcech výchovy dětí mnohdy zápasím
s únavou, někdy zmatkem, někdy se
svou povahou, která se staví do cesty
Božímu způsobu výchovy. Uvědomil
jsem si, že na mě někdy pěkně sedne
verš z Židům 12: „Synu můj, nepohrdej
kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od
něho trestán býváš …“ Zde držíme jeden

Brky svými přikryje tě
a pod křídly Jeho
bezpečen budeš.
Žalm 91:4
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Interview s Richardem Fugatem
Kdosi jednou vyslovil myšlenku, že výchova dětí je v podstatě
ten největší a nejnáročnější úkol, který je rodičům v životě
svěřen. A kdo ho dobře zvládne, zvládne i vše ostatní.
Ale jak na to? Existuje nějaký „spolehlivý“ návod, o který by se
rodiče mohli opřít s jistotou, že jsou na správné cestě?
Právě na to jsme se zeptali bratra Richarda J. Fugata, autora
knihy „Co říká Bible o výchově dětí“.
Bratře Fugate, věřím, že mi dáte za pravdu v tom, že dobře vychovat děti v moderní
společnosti není zrovna jednoduchý úkol.
Ne, není a pravděpodobně nikdy nebyl. Vnímám, že třeba i Izraelci v prostředí Egypta
či dalších míst, kde žili obklopeni pohany, zakoušeli podobné těžkosti. Ale Boží slovo
vždycky nastavuje kontrast. Z velké míry proto, že jít s davem nevyžaduje žádné úsilí.
K výchově dětí je třeba opravdové oběti. To je v podstatě všechno. Vyžaduje to oběť. Je
potřeba odhodlání, je potřeba do toho vložit úsilí. Takže s otázkou naprosto souzním.
Být otcem dětí v této době celosvětového odpadnutí znamená velkou potřebu Božího
vedení.
Znamená to tedy, že se vždycky nabízel nějaký systém výchovy nebo postup, který by
zaručoval úspěch? Co byste rodičům poradil?
Pokud použijete Boží slovo, můžete se opřít o Boží zaslíbení. To však neznamená, že když
se dítě vydá svou vlastní cestou životem, nebude mít svobodu se samo rozhodnout, co
chce. Rodiče nechápou jednu věc, a to, že i v případě, že udělají všechno správně, se
může stát, že se dítě vydá špatným směrem, protože má svoji vlastní vůli. Jeho vlastní
hříšná přirozenost může být silná a jeho vůle přitom slabá, takže nakonec může podlehnout světu. Každý musí žít svůj vlastní život, a tak to jediné, co ve výchově dětí můžeme
udělat, je použít informace, které dává Bůh, protože je to ta nejlepší cesta k dosažení
úspěchu. Zaručuje nám, že když dobře odvedeme svoji práci, bude se dítě mít později
k čemu vrátit, pokud se stane, že sešlo z cesty. Bude-li mít ve svém srdci ustavena pravidla, od kterých se začne v letech dospívání či někdy později
... jít s davem
v životě odchylovat, bude stále vědět, že existuje správný
nevyžaduje žádné
způsob. A často se pak vrátí. Můj syn se vrátil, když mu bylo
úsilí. K výchově dětí 25. A se mnou to bylo podobné – i když jsem se vrátil, až
když mi bylo 27. Ale musíme začít na správném místě. Exisje třeba opravdové
tuje jen jeden systém výchovy dětí, který dal Stvořitel lidstvu
oběti. To je v podstatě (zvláště pak věřícím) velmi explicitně ve svém Slově. Jakýkoli
všechno. Vyžaduje
jiný způsob znamená spoléhání na lidskou moudrost a je odto oběť. Je potřeba
souzen k selhání anebo omezenému úspěchu.

odhodlání, je potřeba
do toho vložit úsilí.
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Navzdory návodu obsaženému v Božím slově však spatřujeme, že řada křesťanů má v dnešní době tolik problémů
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s liberální výchovou a obává se od dětí vyžadovat respekt. Proč?
Vidím několik důvodů. Za prvé je to nedostatek vize. Lidé se nezatěžují tím, že by hledali
Boží úhel pohledu – aby se dozvěděli, proč Bůh říká to či ono, proč říká, že se dítě musí
naučit poslušnosti. Svoji roli v tom také hraje strach z toho, co na to řekne společnost, rodina nebo lidé okolo. Dalším významným faktorem je jejich vlastní hříšná přirozenost. Ta
jim diktuje hájit vlastní zájmy – jako např. lenost nebo touha po konformitě a oblíbenosti
u přátel a sousedů. Anebo rodiče narážejí na svůj vlastní nedostatek sebeovládání v emocích. Někteří lidé trpí hněvivou povahou, a tak se třeba bojí použít vyplácení, protože
mají obavu sami ze sebe. A řada lidí se zvlášť obává toho, že přijdou o náklonnost a přijetí
svých dětí. Existuje mnoho důvodů, proč lidé nedělají věci dobře. Pokusil jsem se nastínit
jen několik hlavních, se kterými jsem se setkal během třiceti let vyučování. A přitom to,
že dobře vychováte své dítě, je tím nejsilnějším projevem vaší i Boží lásky. Láska znamená
ujistit se, že děti jdou správnou cestou, která přinese prospěch jim i lidem okolo.
Co je podle vás příčinou toho, že dnešní křesťanští rodiče milující Hospodina nezřídka
ztrácejí své děti ve světě?
Je tu opět několik věcí. Za prvé, jak už jsem zmínil, každé dítě se potýká se svojí vlastní vůlí,
a tím pádem musí překonávat svoji hříšnou přirozenost a touhu uspokojovat sebe samo. To je prvořadý faktor. Výchova ... to, že dobře vychováte
tlačí proti jeho hříšné přirozenosti. Jinými slovy, jeho hříšná
své dítě, je tím
přirozenost ho ovládá, dokud nezíská sebevládu. Je to boj
nejsilnějším projevem
s vlastní přirozeností. Aby nad tím rodiče zvítězili, musí
své děti vyučit úctě k sobě samým a ke svému postave- vaší i Boží lásky. Láska
znamená ujistit se, že
ní autority. To je základ, který je nutno vybudovat – úcta
k postavení rodičů. Proč by mělo dítě naslouchat zrovna
děti jdou správnou
vaší radě, když nebude jednoznačná? Proč by vám mělo
cestou, která přinese
věnovat pozornost, když vaše slovo nemá žádnou váhu?
prospěch jim i lidem
Takže nejprve musíte etablovat hodnotu svého slova, a
okolo.
teprve potom se může dítě vašemu slovu podřídit. Myslím, že já sám jsem udělal chybu, kterou dělá řada rodičů,
když se snaží uplatnit pouze přísnost a držet nad dětmi vládu, až se v určitém okamžiku
děti vzepřou a v šestnácti, sedmnácti či osmnácti letech vezmou do zaječích. Jednoduše
proto, že se chtějí vymanit ze všech těch omezujících pravidel, kterým v podstatě nerozumí. A důvod, že nerozumí, je ten, že pravidla nebyla řádně vysvětlena. Rodiče pravidla
sice nastavili, ale nevysvětlili. Dítě musí mít příležitost vyjádřit svůj názor a říci: „Proč by
mělo být špatně, že spolu lidé žijí před svatbou, aby si to vyzkoušeli? Co je na tom špatně?“ Jako rodiče byste měli odpovědět: „No, zamysli se a řekni mi sám, proč si myslíš, že
by na tom mohlo být něco v nepořádku. Co by to způsobilo? Kde v tom spatřuješ závazek
jednoho vůči druhému? Kde zůstane koncept, že člověk vytěží to nejlepší i ze situace,
která se stala kritickou?“ Pokud rodiče nevedou s mladými lidmi takové rozhovory, není
divu, že je ztrácí, když se mladí vydávají vstříc vlastnímu experimentování. Rodiče musí
se svými dětmi otevřeně diskutovat o jejich názorech na klíčové záležitosti a životní rozhodnutí: manželství, sex, pití, pracovní morálka, mravnost atd. Děti musí mít prostor
zpochybnit to, čemu je rodiče vyučují, a rodiče musí naopak děti vyzvat, aby do konce
3
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domyslely a zformulovaly důsledky svých opačných názorů. Dětem nestačí říci, že jejich otázka je mylná.
Vidíme, že děti, ale i my dospělí, máme problém se zodpovědností. Jakým způsobem vést děti k zodpovědnosti
za své vlastní činy a svůj život?

Nevím jak v České republice, ale tady v Americe mají lidé
tendenci své děti chovat jako ve vatičce a zabraňovat, aby
se jim v životě stalo cokoli „zlého”. Dítě se nevěnuje studiu
až do okamžiku, kdy jde v pondělí do školy, a tak mamka sedí do půlnoci nad jeho referátem, aby ho dítě mohlo odevzdat a dostat dobrou známku. Je lepší nechat dítě selhat (a nechat ho tak nést
zodpovědnost za jeho činy), aby se naučilo, že život s sebou přináší zodpovědnost. Tady
v Americe téměř všichni rodiče dávají svým dětem takové malé samolepky, a když jde
dítě do školy, samolepky hlásají: „Můj syn výborně prospívá.“ No, to dítě pravděpodobně
ani neumí číst, jak by mělo, ale samolepka tvrdí, že je naprosto úžasné.
Čím dříve se dítě naučí, že bude sklízet to, co zaselo, tím lepší bude kvalita jeho života,
protože bude schopno nést zodpovědnost za své činy. Bylo období, ve kterém jsme vychovávali své vlastní děti. A byli jsme ve výchově přísní ještě předtím, než jsme uvěřili.
Ale když jsme začali děti vyučovat pravidlům, vyžadovali jsme poslušnost, ať se jim to
líbilo, nebo ne. A to v nich začalo budovat porozumění, co poslušnost je, a pak začaly
poslouchat samy od sebe. Vzpomínám si, jak za mnou přišla naše nejmladší dcera a řekla
mi, že provedla něco špatného, na co bychom my sami jinak nepřišli. Bylo jí asi osm nebo
devět let. Řekla, co udělala, a že to dělat neměla, protože to bylo špatné, a ptala se, jak to
může napravit. A přesně tam chcete děti mít – schopné nést zodpovědnost za své vlastní
skutky. Ale když jí bylo šest let, vzala kartáček na zuby a pastu a natřela dřevěné obložení
v koupelně. Samozřejmě se tam zamkla, protože věděla, že to, co dělá, je špatné. Povrch
dřeva to úplně vyšisovalo. A tak musela nést důsledky. Musela to vyčistit podle svých
nejlepších schopností a pravděpodobně dostala výprask. Což nebylo nutné, protože
z její strany to nebyla vzpoura, ale spíše bláznovství. V každém případě přimějte děti nést
důsledky jejich činů, dopusťte jim je nést. Pomůže jim to růst do zralosti.
Rodiče potřebují mít důvěru svých dětí. Co by měli dělat pro to, aby ji znovu získali,
pokud o ni svým jednáním již přišli?
Vždycky to říkám stejně – pokud jste svoje děti řádně nevychovali, mezi jejich desátým
a čtrnáctým rokem začínáte sklízet důsledky nedostatečné výchovy a vidíte, že vám děti
nedůvěřují, musíte si s nimi dát schůzku. Musíte si s nimi sednout a říci jim, že jste dělali
věci špatně, ale už v tom nehodláte pokračovat. A že chcete všechno napravit a začít
od nuly. Řekněte jim, že je budete vychovávat jako dvouleté, dokud se nenaučí přijímat
vaši autoritu, vaše slovo a dokud nebudou respektovat vaše pravidla. Není nic špatného
jim říci, že jste udělali chybu. Co je špatné, je opakovat tu samou chybu po dlouhé roky
dokola a doufat, že se věci samy zlepší: „Víte, moje dítě si prochází takovým obdobím.“
No, ono si tím obdobím prochází, protože jste ho v tom nechali. Nevymezujete mu cestu,
po které má jít. Když mu nedáváte instrukce, co má, a co nemá dělat, jde si svou vlastní
4
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cestou. V podstatě se mu nejspíš hnusí to, co dělá, pokud je to špatné. A vy ho nutíte, aby
neslo břímě viny na své duši, a ani ho nenapomínáte a neříkáte, že to, co dělá, je špatné.
Jak k vám může mít úctu? A pro vás to také znamená překonat lenost a zaplatit cenu za
nápravu problému. Měla by se dostavit myšlenka, že mé dítě to zraňuje, že tím trpí více
než já sám. A že to dítěti přinese větší užitek než rodiči. Jinými slovy, buďte stálí. Musíte
být stabilní – děti nesnášejí autority, které jsou nestálé. Nemůžete být jeden den sladcí a
druhý den zlí proto, abyste si to vynahradili. Není možné svým dětem projevit důslednost
a úctu, když se zmítáte mezi tím, že jste jeden den nazlobení, ale skrýváte to, další den
jste ještě nazlobenější a stále to skrýváte, a pak najednou vypěníte kvůli nějaké maličkosti. Pasivní agrese není dobrý způsob výchovy. Takže klíčem je důslednost. Přiznejte
předchozí selhání ve vedení, nastavení a prosazování pravidel. Nebojte se ztráty hrdosti,
v důsledku toho, že vaše děti uvidí vaši lidskou slabost a selhání. Buďte mužní a ukažte
jim, že vaše láska je oběť pro jejich dobro.
Co považujete za klíčový aspekt role otce při výchově dětí?
Role otce je dominantní. Pokud není opravdový vůdce a ten, kdo má v domě autoritu,
pak jeho dcera nebude vědět, jakého manžela má pro svůj život hledat. Syn, až vyroste,
nebude vědět, jakým mužem má být. Záměna rolí, jíž jsme svědky ve velkém měřítku,
má pro výchovu dětí velmi destruktivní následky. Děti potřebují vědět, kdo velí, a musí
to být muž. Bůh to tak ustanovil, a je úplně jedno, jestli se nám to líbí, nebo ne. Ono je
ale samozřejmě jednodušší se autority zříct. Vedení znamená nastavit pravidla a pak
dohlížet na jejich dodržování. Otec se také musí stát dobrým životním vzorem, což může
znamenat, že sám musí dohánět nedostatky ve svém charakteru, protože se mu nedostalo řádné výchovy v dětství. Otec musí vést celou rodinu a nést zodpovědnost za svá
rozhodnutí.
Děti potřebují vědět,
Pokud mezi manželem a manželkou dochází k rozbrojům,
kdo velí, a musí to
není šance na správnou výchovu, to vám mohu zaručit. Každý
rodič, který se mnou kdy privátně konzultoval své problémy
být muž. Bůh to tak
ve výchově, nakonec bez výjimky odhalil problémy ve svém
ustanovil, a je úplně
manželství. Manželka, která se hádá se svým manželem,
jedno, jestli se nám to
manžel, který se hádá s manželkou – konflikt, který mezi nimi
líbí nebo ne.
jejich děti vidí, způsobuje, že se děti vymaní z pod autority
rodičů a ztrácí k nim úctu. Pokud nejsou rodiče schopni spolu
vycházet, pokud nejsou schopni se dohodnout, musí věci diskutovat z doslechu dětí,
nikoli před nimi. Pokaždé, když některé z našich dětí přišlo odděleně za mnou či za mojí
ženou s otázkou: „Rád bych dělal to a to,“ uslyšelo stejnou odpověď: „A zeptal ses táty?“
Vždycky.
Někteří rodiče se neodvažují vyžadovat důsledné dodržování pravidel v obavě, že to
naruší vztahy s dětmi. Lze dodržování pravidel vyžadovat a přitom ponechat dětem
prostor pro vlastní rozhodování?
Je samozřejmé, že pokud se ve svém jednání děti chovají dospěle, což znamená, že dělají
věci správně a činí správná rozhodnutí, měli byste k nim přistupovat jako k dospělým.
A pokud se jako dospělí nechovají, mohou jen stěží očekávat, že s nimi tak budete jed5
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nat. Ve všech vhodných situacích jim proto dávejte prostor na vlastní rozhodnutí – a to
dokonce i v situaci, kdy se jedná o to, jestli dostat výplatu nebo ne. Tehdy totiž budujete
jejich charakter. Jednou udělal můj syn něco, co neměl, a dostal za to výplatu. Později za
mnou přišel, ale bez toho, že by uznal zodpovědnost za svůj prohřešek, a s nepřátelským
postojem, protože dostal výplatu. Tehdy jsem mu řekl: „Synu, to, co jsi udělal, bylo špatné. Já ti říkám, jak je to správně, a je na tobě, jestli dostaneš znovu.“ Místo toho, abych
mu hrozil, že dostane výplatu, nechal jsem ho, aby si sám zvolil, co se bude dít. To buduje
charakter. Nebudete-li od dětí vyžadovat dodržování pravidel, budete mít mnohem větší
důvod ke strachu, že k vám ztratí úctu, než kdybyste jejich dodržování vyžadovali. Děti to
rozeznají. Uvidí to. Nevyžadovat zachovávání pravidel povede k negativnímu vztahu s dítětem.
Je samozřejmé, že pokud se

ve svém jednání děti chovají
dospěle, což znamená, že dělají
věci správně a činí správná
rozhodnutí, měli byste k nim
přistupovat jako k dospělým.
A pokud se jako dospělí
nechovají, mohou jen stěží
očekávat, že s nimi tak budete
jednat.

Jak jednat se sourozeneckou rivalitou, kdy si děti
nedávají přednost, ale snaží se pro sebe získat to
nejlepší?

První věc, kterou je třeba pochopit, je, že každé
dítě má svoji vlastní hříšnou přirozenost. Každé
z nich má své specifické touhy a žádosti po věcech, chce pozornost a podobně. To, co děti ve
svých drobných půtkách potřebují, je rozhodčí,
který se postará o to, aby jejich hříšná přirozenost
byla pod kontrolou. Aby, až se z nich stanou mladí
dospělí, mohly učinit stejné vyznání jako naše vlastní děti: „Jsme nejlepší přátelé a vůbec
nechápeme, jak mohou mít sourozenci v rodině nějaký problém. My jsme nejlepší přátelé.“ No, důvod k tomu, že se staly nejlepšími přátely je, že jsme nedopustili, aby se z nich
stali nepřátelé. Nic jsme jim netolerovali … jinými slovy, jakmile jedno dítě začalo s druhým mluvit hrubě nebo mu něco vzalo nebo cokoli jiného, okamžitě jsme zasáhli a ujali
se vlády nad situací. Každý drobný hřích je možné eskalovat až na úroveň vzpoury tím,
že ho konfrontujete. Jinými slovy, pokud se dvě děti hádají, není to hřích vzpoury. Jen se
projevuje jejich hříšná přirozenost, protože to dopouštíte. Když jim řeknete: „Jestli s tím
nepřestanete, budete ve vzpouře a dostanete výplatu, je to vaše volba,“ zodpovědnost
za vlastní skutky tak necháváte na nich. Budou zodpovědné za to, aby byly zticha, anebo
vrátily druhému, co mu třeba předtím vzaly.
Další situace, které pravděpodobně čelí každá rodina – co dělat, když jsou děti vybíravé
v jídle? Máte v tom nějaké zásady?
Jsem poněkud znepokojen těžkostmi spojenými s výchovou dětí u rodinného stolu. Měl
by to být čas, kdy dochází k pozitivní výměně mezi členy rodiny. Mámě a tátovi by se nemělo dělat při jídle nevolno jen proto, že se jejich dítě rozhodlo spustit hysterický záchvat
nebo něco podobného. Takže doporučuji, aby všechny potíže spojené s jídlem, tj. dítě
buď nechce jíst vůbec, nebo je vybíravé nebo cokoli podobného, rodiče řešili odděleně
od jídelního stolu. U stolu se s dětmi netahejte. Dojde-li ke střetu, pošlete dítě do jeho
pokoje, dokud se všichni nenajedí, a teprve pak se záležitostí jednejte. Jinak co se týče
jídla, samozřejmě doporučuji postup, že každé dítě musí zkusit jíst všechno. Těžko může
6
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tvrdit, že mu něco nechutná, pokud to řádně neokusilo. Naše nejmladší dcera nesnášela
zelený hrášek. Prostě ho nesnášela. A bylo celkem jedno, jestli jsme ho rozemleli, dali
do pizzy a upekli, vždycky ji to natahovalo ke zvracení. A tak jsme ji přestali nutit, aby
jedla hrášek, protože byla k dispozici celá řada rovnocenných náhrad. Nebylo třeba ji za
každou cenu nutit, bylo očividné, že to opravdu zle snáší. Ani jsme nevěděli proč. Ale
myslím, že teď už zelený hrášek jí bez problémů. ☺
Bible jasně říká rodičům, že mají své děti vyplácet proutkem. Do kterého věku je to
efektivní?
Toto téma jsem se pokusil pečlivě vysvětlit ve své knize o výchově dětí. Neexistuje žádné
přesně určené časové období, ale to hlavní je, že je třeba dítě začít vyplácet, když uvidíte,
že začíná být vzpurné. A může to klidně být i šestiměsíční miminko, které jančí v náruči
maminky, když se snaží položit si ho na rameno. Když vidíte, jak se dítě začíná vzpouzet,
když vidíte, jak se plazí po posteli aby vám uteklo, když mu chcete vyměnit plínku, nebo
vás v nesouhlasu plácne či něco podobného, mělo by vám být jasné, že v dítěti začíná
pracovat vzpoura. U některých dětí se to neprojeví poměrně dlouho. Ale když se dítě
začne takto projevovat, je čas ho začít ve velmi malé míře vyplácet. No, a jak dlouho –
kdysi jsem znal jednoho zubaře a ten měl značné potíže se svojí devatenáctiletou dcerou,
která odmítala dodržovat režim příchodů domů. Záměrně chodila o hodinu, dvě později
po večerce. Řekl jsem mu, že jí musí jasně říci, že příště, až přijde pozdě, najde zamčené
dveře. No, a samozřejmě, následující noc musela přespat v autě. Když zjistila, že si táta
bude stát za svým slovem, byla to pro ni trochu šokující realita. Ptal se mě: „ A mám ji vyplatit?“ Moje odpověď zněla: „V případě, že bude hysterická a otevřeně se vzbouří, je to
v kompetenci tvojí autority, protože Boží slovo nijak neomezuje věk do kdy.“ No a představte si, že jedné noci svou devatenáctiletou dceru párkrát pleskl proutkem, a z ní se pak
stalo to nejsladší stvoření na zemi. A víte, co mu později řekla? „Důvodem, proč jsem byla
vzpurná (a dobře to věděla, měla to promyšlené), bylo, že mojí mladší sestře neprošlo to,
co prošlo mě. Myslela jsem si, že mě nemiluješ, tak jako ji.“ Hezký příklad, že?
Ano, hezký, a vede rovnou k biblickému úhlu pohledu, protože v epištole Židům se píše,
že koho Bůh miluje, toho trestá.
Ano, je to tak, pokud se to ovšem dělá správným
způsobem. Je nutné to dělat správně. Není možné
... důvod k tomu, že se (naše
vyplácet v hněvu, není možné vyplácet, protože
děti) stali nejlepšími přáteli je,
se chcete pomstít. Nelze to dělat, protože jste ten
že jsme nedopustili, aby se
den přišel o práci, protože se hněváte na manželz nich stali nepřátelé. Nic jsme
ku nebo manželka na vás. Nelze to dělat z žádného jiného důvodu, než že své dítě milujete a jste jim netolerovali … jakmile jedno
pro ně připraveni udělat cokoli pro jeho prospěch
dítě začalo s druhým mluvit
z dlouhodobého hlediska. Víte, říkával jsem svým
hrubě ... nebo cokoli jiného,
dětem: „Vždycky, když vás musím vyplatit, začne
mě z toho bolet hlava.“ Napětí konfliktu pro mne okamžitě jsme zasáhli a ujali se
vlády nad situací.
bylo tak intenzivní, že jsem byl ochoten udělat téměř cokoli, abych se do konfliktu dostat nemusel.
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Ale pokud byl nevyhnutelný, postavil jsem se mu samozřejmě tváří v tvář, a to znamená,
že jsem musel něco zaplatit. Moje nejmladší dcera dostala poslední výplatu ze všech dětí
nejpozději. Bylo jí dvanáct. Ani jedno ze svých dětí
Být rodičem není zrovna
jsem už později vyplácet nemusel. Jak dlouho tedy?
Čím lepší vládu nad dětmi získáte, když jsou malé,
snaha být nejoblíbenější.
tím méně je budete muset vyplácet, když povyrostou. Rodiče se musí vyučit Božím
Kdybyste měli své děti vychovat způsobem, jako když
cestám, poslouchat Jeho
krotíte koně, radši byste to dělali intenzivně na začátku
naučení a nebát se, co by
vztahu, nebo spíše na konci? Když to uděláte na začátmohl udělat satan nebo
ku, čeká vás na konci o tolik méně práce. Čím déle jsou
děti ponechány bez řádné autority, tím těžší je pak dočlověk. Musí obětovat své
cílit, aby se autoritě podřídily. A pokud je nepřivedete vlastní touhy pro Boha a pro
k tomu, aby se vaší autoritě podřídily, nebudou vás
dobro svých dětí.
respektovat, a vy je v důsledku toho ztratíte. Budete
se pak ptát: „Proč?“ No, protože jste byli takoví „hodní“ rodiče! Rodiče musí dítě vyplácet tak dlouho, dokud se jako dítě bouří. Při správné
výchově v útlém věku by však vyplácení nemělo přesáhnout raná léta dospívání.
Máte na srdci nějakou myšlenku, kterou byste chtěl rodičům předat na závěr?
Modlím se, aby lidé přistupovali k výchově svých dětí se vší vážností. Vlastně není ani
žádné vyšší povolání, než aby rodiče byli svým dětem dobrými rodiči. Bez ohledu na to,
jak půjdou děti dál svým životem, máte zodpovědnost, protože jste je přivedli na svět.
Samozřejmě je to skrze Boží ruku, že přišly na svět, ale přesto … máte zodpovědnost, co
s tím vzácným darem uděláte. Modlím se, aby lidé obětovali sami sebe, své pocity, svůj
čas, svoji hrdost a cokoli dalšího, co je třeba odložit, aby se jim povedlo odvést dobrou
práci. Včetně toho, že se nebudou znepokojovat tím, co se dětem nebude líbit a tak dále.
Být rodičem není zrovna snaha o to, být nejoblíbenější. Rodiče se musí vyučit Božím
cestám, poslouchat Jeho naučení a nebát se, co by mohl udělat satan nebo člověk. Musí
obětovat své vlastní touhy pro Boha a pro dobro svých dětí.
Děkuji.
Roman Oulický

Richard J. Fugate
•
•
•

S manželkou Virginií jsou svoji 52 let
Mají tři děti (syna a dvě dcery) a tři vnoučata
Autor knihy „Co říká Bible o výchově dětí?” a
dalších
• Klíčový řečník na seminářích a konferencích
na témata: výchova dětí, biblické manželství,
domácí vzdělávání
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Není to marné!
David Wilkerson

Před lety mi Bůh položil
na srdce, abych na Long
Island založil chlapecký
domov. Věděl jsem, že
Bůh za tímto dílem opravdu stojí. Přesto nám již
po osmnácti měsících
přísná nařízení státních
úředníků znemožnila domov provozovat, a museli jsme ho zavřít.
Během krátké doby fungování
domova jsme
přijali čtyři chlapce. Poté,
co jsme ho zavřeli, jsem
ztratil se všemi kontakt.
Vždycky jsem si říkal, že
tahle akce byla jedním
z mých největších omylů.
Přes třicet let jsem si lámal hlavu nad tím, proč
Bůh vůbec dovolil, abychom s domovem začali.
Nedávno jsem dostal

dopis od muže, který se
jmenuje Cliﬀord. Vyprávěl následující příběh:
Bratře Davide, jsem jedním ze čtyř chlapců, kteří
byli posláni do domova
na Long Island. Vychovatelé tam k nám byli tak
laskaví a měli nás rádi.
Vyučovali nás Bibli a brávali nás na shromáždění.
Jednou nás vzali do církve, která právě pořádala
stanovou evangelizaci.
V té době jsem byl velmi
zahořklý a také zoufalý.
A bylo to právě tam ve
stanu, kde se mě Boží
Duch začal dotýkat. Slyšel jsem, jak kazatel řekl:
„Ježíš tě miluje.“ A všechna ta bolest, zmatek a
beznaděj najednou vyplavaly na povrch. Klekl

jsem na kolena a modlil
se. To se stalo před pětatřiceti lety. Později mě
Bůh povolal, abych kázal,
a nyní mě vede k tomu,
abych mu sloužil na plný
úvazek. Po celé ty roky
byla v mém srdci touha
vyjádřit vám poděkování. Děkuji za vaši starost
a péči. Pochopil jsem, co
je Boží láska.
Dopis tohoto muže je
pro mne důkazem, že nic
z toho, co děláme pro
Krista, není marné. Ten
chlapecký domov nebyl
krok vedle, protože jeden ztracený zmatený
židovský chlapec objevil
smysl Boží lásky.
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Zábava - zkáza mého života?
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Alex a Brett Harrisovi

Ničení našich životů zábavou

utrácí více než průměrný člověk. Vnímavý
pozorovatel by usoudil, že Moe má buď proMoe je typický teenager, který si několikrát blém, nebo jen prostě nechce dospět.
do roka užívá prázdniny, v pokoji má počítač Proč? Zeptejme se Matta Swanna, muže, ktea televizi a více než 32 hodin týdně tráví hra- rému je rovněž 27 let. Matt se Moeovi velmi
ním videoher a sledováním televize. Téměř podobá, šest a půl let strávil studiem na vys celým svým příjmem nakládá podle vlast- soké škole, získal diplom z kognitivních věd,
ního uvážení, přičemž máma s tátou hradí pracuje jako číšník v Atlantě, v Georgii, a právětšinu jeho výdajů. Břímě práce nese je- vě se rozmýšlí, jakému povolání by se vlastně
nom proto, aby byl schopen platit své drahé chtěl věnovat. Když s ním dělali rozhovor pro
aktivity, které si užívá, zatímco jeho kultura článek do časopisu TIME s titulkem „Seznamhlásá do světa slogan vysloužilé reklamy na te se s twixtery“ (twixter = osoba věkem doPepsi: „Jsi mladý! Užívej si!
spělá, zodpovědností nikoli,
Pij Pepsi!“ Moe je nezodvěčný student, finančně
povědný, bezstarostný a
podporovaný rodiči, dělá,
Kdo řekl, že život
má všechny hračky, které
co ho baví, založení rodiny a
má být zábava? Kdo
potřebuje ke štěstí. Život
další zodpovědnosti odkládá
řekl, že dospívání
běžného teenagera je prona později, někdy po třicítce
má
být
zábava?
stě úžasný …
– pozn. překl.) a zeptali se
Kdo
řekl,
že
vstup
Přeskočme deset let. Moeho, jestli se těší na manželdo
dospělosti
má
ovi je teď 27 let. Přes pět
ství, rodinu a vlastní dům,
let strávil studiem na vyMatt odpověděl: „Nikdy nebýt zábava? Učí to
soké škole a teď dluží škole
chci mít trávník. Nechci být
biblická pravda,
15 000 $. Má doma ještě
rodičem. A proč taky? Vždyť
nebo
to
šíří
lživý
teplý diplom z kognitivních
když je člověk mladý, může si
jazyk
naší
kultury?
věd, ale pracuje jako číšník
užít tolik legrace.“
Příčina Mattova problému
v místní restauraci a tvrdí,
tkví v poslední větě: Když je
že se právě začíná rozhlížet po povolání, které by ho bavilo. Během člověk mladý, může si užít tolik legrace. Zdá
posledních pěti let třikrát změnil adresu, a se, že ta stará reklama na Pepsi z velké míry
ačkoli už o dva roky překročil průměrný věk, ovlivnila Mattovo přemýšlení v dospívání. Ať
kdy lidé vstupují poprvé do manželství, vidí už má ohledně zodpovědnosti dospělých jamanželství jako milník, který u něj rozhodně kékoli představy, jedno víme jistě: nemyslí si,
nenastane dřív než po třicítce. Za oblečení, že je to velká zábava.
chození do kina, půjčování filmů, počítače a Kladu si otázku: Kdo řekl, že život má být zásoftware (včetně her) a jídlo v restauracích bava? Kdo řekl, že dospívání má být zábava?
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Kdo řekl, že vstup do dospělosti má být zábava? Učí to biblická pravda, nebo to šíří lživý
jazyk naší kultury? Připravila Matta léta dospívání strávená zábavou na zbytek života? A
protože odpověď zjevně zní „ne“, mohlo by
to znamenat, že „jen tak se bavit“ je protiklad
toho, co by měl mladý člověk ve skutečnosti
dělat? Mohlo by to znamenat, že „jen tak se
bavit“ je překážka pro rozvíjení charakteru a
schopností, které bychom měli získat, dokud
jsme ještě mladí?
Kořenem mnoha problémů naší kultury,
včetně problémů naší generace s dosažením
dospělosti, je myšlenka zábavy. Nemůžete
tomu uniknout. Vtloukají vám to do hlavy
všemi typy médií; a navíc je to prosazováno
„chápavými“ a úctyhodnými dospělými, kteří
také přijali lži naší kultury. Žijeme podle sloganu firmy Nike: Just Do It – Jen to udělej!
Když jsme mladí, topíme se v zábavě.
Samozřejmě, že není nic špatného na tom,
když se pobavíte, ale jakmile to brání vašemu rozvoji a přípravě na budoucnost, zašli
jste příliš daleko. Dr. Mel Levine, autor „Připraven nebo ne, život začíná“, radí rodičům:
„Nerozmazlujte děti honosnými prázdninami, velkým materiálním nadbytkem a nekonečným přílivem programových aktivit po
škole a během léta. Vyhněte se vytváření příliš nafouklého ega, žijícího uvnitř ochranné
sféry, které praskne hned na začátku kariéry,
až nadřízené v zaměstnání nebude zajímat,
jak jsou vaše děti senzační nebo jací se z nich
stali „cool“ frajírci či jak výborní hráči míčových her byli na střední škole.“
Poselství doktora Levina je jasné: přemíra zábavy vás na život nepřipraví. Když z dětství
uděláte nereálné představení, které nikam
nesměřuje, nic tím nezískáte. Spíš vám bude
zodpovědnost dospělosti připadat nudná a
nepřitažlivá. Ale hádejte co! Zodpovědnost
dospělých měla původně zaujímat 70 % vašeho života! Jaká škoda zruinovat největší
část vaší existence na zemi tím, že se v dětství nakrmíte zábavou do úplné otupělosti!
Kdybychom jen věděli, jak nás naše kultura

Prosinec 2010

obelhává, když nám říká, že máme strávit
mládí prostě jen zábavou! Kdybychom jen
znali radosti oddaného manželství, otcovství
& mateřství, věrného správcovství a v posledku vůdčí role, které jsou ničeny všelijakými
představami o tom, že život má být zábava.
Zde je několik praktických kroků, jak „zachovat“ radosti dospělosti:
1. Přestaňte pohlížet na svoje léta dospívání
jako na dobu, kdy se můžete jen tak potloukat před tím, než se usadíte a budete
muset být zodpovědní. Odsouvání zodpovědnosti vás na zodpovědnost nepřipraví. Léta dospívání nabízejí nejvhodnější dobu přípravy, jakou kdy budete mít.
Žádné jiné období života vám nedopřeje
tak nerušenou přípravu. Žádná jiná etapa
vašeho života není tak klíčová pro to, co
z vás bude, jako tyto roky.
2. Neoddělujte to, jací jste teď, od toho,
co z vás bude. Pokud jednou chcete být
maminkou v domácnosti, ale v šestnácti
nevydržíte sedět doma ani dva dny po
sobě, máte problém! Pokud nebudete
stíhat hrát přes 20 hodin týdně videohry, až se oženíte nebo vdáte, nehrajte
tolik ani teď. Nečekejte, že se hladce
odehrají prudké změny. Teď máte nejlepší příležitost stát se tím, kým chcete
v budoucnu být.
3. Začněte si určovat termíny, přidělujte si
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zodpovědnosti a určujte priority. Využijte vše, co vám pomůže vybudovat sebekázeň a zodpovědnost. Tyto vlastnosti
jsou známkou zralosti.
4. Omezujte čas, který trávíte hraním videoher, sledováním televize, náhodným
surfováním po internetu a posloucháním
hudby se sluchátky. Všechny tyto aktivity
mají tendenci vás izolovat a brání rozvoji
těch osobnostních rysů a charakterových vlastností, díky kterým bude soužití
s vámi příjemné. Pracujte prostě víc na
lidských vztazích, nebo ještě lépe, zorganizujte nějakou akci pro druhé (kromě
sledování filmu, hraní videoher atd.).
Například můj jedenáctiletý bratr Izák právě
uspořádal airsoftovou válku na našem pozemku pro více než 50 lidí. Podařilo se mu dostat všechny ty lidi ve správný čas na správné
místo. Stálo ho to spoustu telefonátů, aby se
ujistil, že má každý funkční zbraň a ochranné brýle. Všechny je rozdělil do vyrovnaných
týmů a minulou neděli to vypuklo ☺.
Tento příklad potvrzuje, že nejsme proti zábavě, ale věříme, že i zábaSamozřejmě, že
va by nás měla
není nic špatného
p ř i p ravo vat
na tom, když
na další život,
spíš než aby
se pobavíte,
nás ničila. Izák
ale jakmile to
si tím procvičil
brání vašemu
organizační a
rozvoji a přípravě
vůdčí schopna budoucnost,
nosti a také si
zašli jste příliš
vyzkoušel práci s lidmi, což
daleko.
se mu v životě rozhodně
bude hodit. A je mu teprve jedenáct let! Vy
to zvládnete také!
Stát se mužem: Činy našich předků
Všichni známe jména jako George Washing12
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ton, Thomas
Jeﬀerson, Samuel Adams
a John Hancock.
Tito
muži, spolu s
dalšími, byli
našimi předky
a zakladateli
amerického
národa. Podepsali Deklaraci o nezávislosti a napsali
ústavu Spojených států.
Vyhráli válku o nezávislost.
A nejen to. Svých neuvěřitelných úspěchů
nedosahovali pouze v období dospělosti.
John Hancock vstoupil ve třinácti letech na
Harvardskou univerzitu. Samuel Adams získal titul magistra před 21. rokem. Thomas
Jeﬀerson se během svých studií na Univerzitě Williama a Mary často učil až 15 hodin
denně.
Samozřejmě, že pro nás, obyčejné lidi, je nejjednodušší zařadit tyto muže do kategorie
„superlidi“ nebo „chytří, až je mi z toho na
nic,“ a nechat to plavat. Když si však budeme
myslet, že Bůh prostě Americe v pravý čas
požehnal generací vlasteneckých superšprtů,
aby napsali ústavu, vystavujeme se určitému
nebezpečí.
Víte, když někoho označíme za „génia“, většinou přestaneme cítit potřebu se od něj učit
nebo následovat jeho příkladu. Pravdou zůstává, že tito lidé nebyli šprti a jejich časný
vstup na vysokou školu nebyl v tehdejší době
neobvyklý.
Co spíše tyto mladíky odlišovalo od jejich
vrstevníků, bylo zaprvé jednotné porozumění, že věk jim nemůže zabránit, aby dosáhli
velkých cílů. A za druhé neobvyklé úsilí, které
rádi nazýváme mentalitou „dělat nesnadné
věci“.
Když budeme zkoumat, jakým způsobem se
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tyto charakterové rysy projevily v raných letech některých těchto osobností, máme naději, že všichni získáme širší vizi potenciálu a
povolání, které jsme v Bohu obdrželi.

dnešní poměry 100 000 $ ročně.
Nepochopte to špatně. Washington nebyl
žádnou dekorací, která seděla v kanceláři, zatímco dospělí chlapi dělali opravdovou práci.
Jeho deníky svědčí o drsných podmínkách
George Washington — „Neohlížel se na pohraničního života a Výbor popisuje jeho
dobu“
jmenování jako „vložení mužských povinností na ramena chlapce.“
Všichni známe George Washingtona jako Washington byl v 17 letech mužem.
prvního prezidenta Spojených států, velitele O tři roky později přijal Washington dalkontinentální armády a otce naší vlasti. To ší velkou zodpovědnost, když ho guvernér
jsou tituly, které budí veliVirginie, Robert Dinwidký respekt, a práce s nimi
die, ustanovil oblastním
naši otcové ...
spojená snad nemohla být
pobočníkem domobrany
náročnější.
s hodností majora.
uplatnili ve vlastním
Ale rychlý pohled na WaKdyž pak přišla zpráva,
životě princip z Pláče
shingtonova léta dospívání
že Francouzi zasahují do
Jeremiášova
3:27:
a mládí odhalí, že tyto výúzemí Ohia, guvernér Din„Dobré
jest
muži
tomu,
znamné tituly a s nimi spowiddie vybral mladého
kterýž
by
nosil
jho
od
jené velké zodpovědnosti
majora Washingtona, aby
nebyly první, kterých se
vedl uprostřed zimy výdětinství svého.“
ujal. Spíše vidíme člověka,
pravu, která měla za úkol
Jako mladí si osvojili
který si od dětství vybíral
zjistit francouzskou vojenodhodlání a vysoké
nesnadné věci, a pak je děskou sílu a záměry a vyzvat
ideály,
které
je
lal, jak nejlépe uměl.
Francouze, aby odešli.
provázely
po
celý
život.
Podle Výboru pro dvouNevíme, jak se to jeví vám,
setleté výročí Washingtoale my nepovažujeme
nova narození pocházel
cestu dlouhou stovky mil
Washington z rodiny, která patřila ke střední uprostřed zimy , jejímž cílem bylo sdělit velké
vrstvě, otce ztratil, když mu bylo 11, a svý- posádce francouzských vojáků, aby se sbalili
mi vrstevníky nebyl považován za výjimečně a odešli, za nijak jednoduchý a příjemný úkol.
bystrého ani vzdělaného. Přesto „měl silnou Protože to skutečně jednoduché nebylo.
touhu po vzdělání, která ho vedla k usilov- Nicméně jednadvacetiletý Washington nenému a soustředěnému studiu“, a tak se stal jenže tuto misi úspěšně dokončil, ale nadáještě před šestnáctým rokem odborníkem na le sloužil jako hlavní vyjednavač a ústřední
geometrii, trigonometrii a vyměřovaní.
osobnost během války s Francouzi a Indiány.
V sedmnácti získal Washington své první vý- Ve 22 letech byl povýšen na podplukovníka a
znamné zaměstnání. Lord Thomas Fairfax, ve 23 se stall velitelem celé domobrany Virgijeden z největších majitelů půdy ve Virginii nie. Ještě se neholil ani deset let, ale nezdálo
(mluvíme o 5,3 milionu akrů), ho tehdy jme- se, že by si toho někdo všiml. A my jsme přenoval oficiálním zeměměřičem pro kraj Cul- svědčeni, že on o tom nikdy nemluvil.
Možná lidé z Výboru to vystihli nejlépe, když
pepper ve Virginii.
V té době byli zeměměřiči jedněmi z nejlépe napsali: „(Washington) se v žádné ze svých
placených pracovníků v zemi, hned po soud- významných životních rolí neohlížel na dobu
ních advokátech. To znamená, že Washing- ... Když se vrhnul do práce pro dospělé chlaton ve věku 17 let vydělával v přepočtu na py coby zeměměřič nebo když přijal misi gu13
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vernéra Dinwiddieho do Ohia, nechopil se
jen úkolu pro dospělého muže, ale vydal se
tím na cestu, která vedla, jak můžeme nyní
vystopovat, přímo k americké nezávislosti,
jejíž byl (Washington) vybraným nástrojem.“
Jak se proutek ohýbá, takový strom vyroste
I kdybychom neznali historii a museli vycházet pouze z toho, co víme o prvních 23
letech Washingtonova života, byli bychom
bláhoví, kdybychom nedokázali předvídat,
že se George Washington stane významnou
osobností. Klidně bychom mohli tvrdit, že
se jednoho dne stane prezidentem, a dokonce se o to i vsadit.
To proto, že sami v sobě všichni dobře víme,
že mládí není jenom nějaké tajemné období,
které nemá dopad na zbytek našeho života.
Tyto roky hluboce formují naše životy. Tady
se rozhoduje, jakým směrem se vydáme,
vytváříme si zvyky a tvoříme hybnou sílu.
Jak říká staré rčení: „Jak se proutek ohýbá,
takový strom vyroste.“
V tomto směru naši otcové zakladatelé přemýšleli stejně. V tom se ukrývalo tajemství
jejich velikosti. Uplatnili ve vlastním životě
princip z Pláče Jeremiášova 3:27: „Dobré
jest muži tomu, kterýž by nosil jho od dětinství svého.“
Jako mladí si osvojili odhodlání a vysoké ideály, které je provázely po celý život. Léta jejich dospělosti, kdy přímo tvořili americkou
historii, měla přímou souvislost s jejich cílevědomostí
v mládí.
... mládí není jenom
Není náhonějaké tajemné
da, že Samuel Adams,
období, které nemá
který v 51
dopad na zbytek
letech zornašeho života.
ganizoval
Tyto roky hluboce
B os tonské
formují naše životy.
pití čaje, napsal ve věku
Tady se rozhoduje,
21 let svou
jakým směrem se
diplomovydáme ...
vou práci
14
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o obraně lidských svobod.
Není náhodou, že David Farragut, který se
stal ve věku 65 let prvním americkým námořním admirálem, velel ve 12 letech své
první lodi.
Není to náhoda, že Alexander Hamilton,
který se stal ve 34 letech prvním ministrem
financí našeho národa, pracoval ve věku
13 let v účtárně.
Také není náhoda, že Hamilton, ve věku
32 let hlavní autor Listů federalistů (poznámka překladatele: podklady pro ústavu USA),
už od svých 19 let publikoval politické letáky.
A není žádným překvapením, že stejný George Washington, který se stal ve 43 letech
velitelem kontinentální armády, byl o 20 let
dříve jmenován velitelem domobrany Virginie.
Revoluce, kterou stojí za to vybojovat
Ovšem jedna věc je tomuto rozumět, ale
úplně něco jiného je uplatnit to ve vlastním
životě. Toužíme-li však ovlivnit tento svět pro
Krista, musíme to udělat.
Můžeme se hodně naučit od našich předků.
Žili v úplně jiné době než my, ale jejich příklad snad nemůže být příhodnější. Svět od
naší generace očekává, že bude udávat směr
a povede, a přitom nachází hromadu lidí,
kteří ač věkem dospělí, uvažují jako děti. Rozhodnutí dělat nesnadné věci v mladém věku
je velmi potřebnou revolucí.
Nepochopte nás špatně. Naše generace ne-
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bude bojovat se zbraní v ruce ani házet do
moře čaj. Dnes naším nepřítelem není král
Jiří. Ale bojujeme s kulturou, která se dívá
spatra na pravou dospělost a oslavuje nevyzrálost a nezodpovědnost.
V 1. Timoteovi 4:12 Pavel píše: „Nižádný
mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem
věrných v řeči, v obcování, v lásce, v duchu,
u víře, v čistotě.“ Jako následovníci Krista
jsme povoláni k vyššímu standardu.
Musíme být upřímní sami k sobě. Trávíme
svůj čas způsobem, který nás připravuje na
to, čím se chceme stát? Pouštíme se teď do
nesnadných věcí, které nás připraví na náročnější úkoly, které pro nás Bůh v budoucnu
může mít? Pro toto období našich životů jsou
to základní otázky.
Historik Peter Henriques, autor knihy „Realistický vizionář: Životopis George Washing-

Prosinec 2010

tona“, to řekl takto: „Washington se stal mužem, jakým chtěl být.“
Henriqueho prohlášení není jenom pravda
o Washingtonovi a dalších našich předcích,
ale je to také pravda o nás. Staneme se muži
a ženami, kterými se chceme stát.
Stejně jako naši předkové i tato generace
stojí tváří v tvář krizi a příležitosti. Krizi v tom
smyslu, že už si nemůžeme dovolit vyhýbat
se zodpovědnosti. Ale už dnes můžeme využít příležitosti, rozhodnout se do toho opřít a
„dělat nesnadné věci“ pro Boží slávu. Záleží
na tom budoucnost našeho národa a našeho
světa.
www.therebelution.com

Nepropásněme to, co pro nás Bůh má
Petra Oulická
Chtěla bych se s vámi podělit o jednu zkušenost, kterou jsem měla poslední den dětského
letního tábora 2010.
Poslední večer nám rodiče řekli, že si děti ,,můžou dělat, co
chtějí‘‘ (navštívit se na pokojích, povídat si, vzít si ještě nějaké
jídlo z hostiny na pokoje). Říkala jsem si, že asi půjdu spát, protože mě bolela hlava a bylo mi špatně – to už druhý den, ale
teď to bylo horší. Chystala jsem se, že už odejdu na pokoj, ale
stále se mi nějak nechtělo, vždyť to byl poslední den. Pak ke
mně přišla jedna menší sestra a pozvala mě k nim na pokoj, že
si budeme povídat a modlit se a že tam jdou ,,všechny‘‘ děti.
A tak jsem si řekla, že se tam půjdu alespoň podívat, odejít
mohu přeci vždycky.
Když jsem došla na pokoj, bylo tam už docela hodně dětí.
Sedla jsem si na postel a čekala, co se bude dít. Děti si povídaly, vtipkovaly a hlučně se smály jedno přes druhé. VůZačala jsem Hospodina opravdu
bec jsem si nedokázala představit, že by mezi nás mohl přijít
chválit
h álit celým
lý svým
ý srdcem.
d
Bůh. A začala jsem si říkat, že jsem mohla jít klidně spát a
Nedbala jsem na to, že mi není
dobře, a oslavovala jsem Ho.
že to asi i udělám. Ale bylo mi to líto, je přece poslední den
15
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něco od Boha chtěla a nějak jsem cítila, že mi něco
a já pořád
p
chce dát. Pak jsem si všimla Samuela, který seděl v rohu na
židli s kytarou v ruce. Vyklouzla jsem na chodbu, došla pro
zpěvník a poprosila Sama, abychom něco zazpívali. Ostatní
zpěv
s tím souhlasili, a tak jsme začali zpívat. Děti se postupně přidávaly k našemu zpěvu. A já děkovala Bohu, že se sice nedědáva
nic úžasného, ale že můžeme mít alespoň chvály a děti se
je ni
uklid
uklidnily. Ale Bůh toho večera neskončil, teprve začal. Najednou jsem doopravdy cítila Jeho přítomnost. Bolela mě hlava.
Mám si přece jen jít lehnout? Chvála pomalu končila a já cítila
ji
la, že jestli nezačneme rychle zpívat jinou,
tak se to vrátí tam, kde to bylo. Sedla jsem zpátky na
postel a modlila se za nějakou chválu. Ani nevím, kdo nakonec navrhl „Oslavujme Hospodina,
dobrý je“. Zpívali jsme a já do toho dala své srdce, byla jsem opravdu Bohu vděčná za to, co pro
mne udělal. Začala jsem Hospodina opravdu chválit celým svým srdcem. Nedbala jsem na to,
že mi není dobře, a oslavovala jsem Ho. Když jsme dozpívali, několik z nás se pomodlilo. Bylo
to pomazané. Potom slyším, jak se Hanďa ptá Blaženky, jestli může poprosit za křest Duchem
svatým. V mém srdci se ozvalo: Bože, to je ono! Bez váhání jsem se začala modlit k Bohu za
vyslyšení její upřímné prosby. Přidaly se další děti, které prosily také za křest. Ani jednou jsem
nezapochybovala, že by to nebylo z Boha, nebo jestli nevadí, že tu nejsou starší. Vedl mě Bůh
a já to cítila. Nemohla jsem uvěřit tomu, co dělám. Modlím se, vzkládám ruce a říkám jim, co
mají dělat. Mám na to vůbec právo? Mám na to vůbec moc? Ale to, co jsem dělala, šlo naprosto mimo moje chápání a myšlení. Vedl mě Bůh. Měla jsem obrovskou radost, že se Mu umím
podvolit a On skrze mne plyne. A jak se všechny děti modlily a vzkládaly ruce na ty, co ještě
nebyly pokřtěné a chtěly, postupně začínaly mluvit jazyky a přijímat Ducha svatého. Mezitím
doběhla Lucka pro starší a ti přišli. Sedli si na postel, modlili se, ale nešli mezi nás. A já jsem si
pomyslela, že to asi přeci jenom není dobře, že se tu tak modlíme samy. Ďábel mi poslal do cesty zpochybnění, snažil se to ještě v poslední chvíli překazit. Ale já cítila takový pokoj a radost, že
to snad ani jinak nešlo, aby to nebylo z Boha. (Později jsem zjistila, že starší nechtěli narušit plynutí Božího Ducha, když viděli, že je přítomen. Měli radost a postupně si brali stranou některé
děti, se kterými se modlili za různé věci.) Několik dětí přijalo křest Duchem svatým. Začali jsme
znovu zpívat a CHVÁLIT BOHA (opravdu bylo za co), opět písní „Oslavujme Hospodina, dobrý
je“. A zjistili jsme, že se vše, co je v té písni, dnešního večera vyplnilo. Hospodin JE dobrý, když
volají, z úzkostí je vytrhuje (mne z mé nemoci – když jsem nechala Boha plynout skrze mne, na
konci jsem si uvědomila, že už je mi úplně dobře), vyvodí je z temnosti a ze smrti (na začátku
mezi námi byl zmatek a nepokoj a Bůh nás z nich vytrhl), Bůh proměnil bouři v utišení, pustiny
obrátil v prameny vod (přinesl svého Ducha do prázdných duší) a my, upřímní, jsme to viděli a
veselili jsme se. A vy, upřímní, to slyšte a veselte se s námi!
A tak mi Bůh ten večer dal vidět, jak některé děti byly pokřtěny Duchem svatým. A nejen to,
dal mi zakusit, jak chutná podvolit se vanutí Jeho Ducha a nechat se použít, aby skrze mne
mohl plynout. Bůh mi dal velkou odměnu za to, že jsem se dokázala pozvednout ze své slabosti a chválit Ho, že jsem pozvedla oči od své nemoci a upřela je na Něj. Ale byla jsem jen
krok od toho, abych to, co pro mne Bůh měl, nezískala, kdybych se té nemoci poddala.
Tak dejme pozor, abychom nepropásli, co pro nás Bůh má.

Potom slyším, jak se
Hanďa ptá Blaženky,
jestli může poprosit za
křest Duchem svatým.
V mém srdci se ozvalo:
Bože, to je ono!

„Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme, a střízliví buďme.“ (1Tes 5:6)
„Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde.“ (1Tes 5:2)
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Muž její důvěřuje jí
Nancy Campbell

„Dověřuje se jí srdce muže jejího; nebo tu kořistí nebude nedostatku.“ Přísloví 31:11
POHLED DO HISTORIE
Odedávna se odehrává v srdcích mužů a žen boj o nadvládu. Je to boj mezi správným a špatným, mezi dobrým a zlým. V manželství vždy přichází pokušení být vůči svému muži nebo svojí
ženě nečestný. Dvě ženy v Bibli byly prokazatelně nedůvěryhodnými manželkami. Ráchel ukryla
před svým mužem nějaké modly a pak na nich seděla a říkala, že nemůže vstát, protože má
menstruaci! Rebeka zaslechla svého muže, jak říká, že požehná svému nejstaršímu synovi, ale
protože měla radši toho mladšího, zasáhla a převzala vedení. Chtěla, aby požehnání přijal Jákob.
Zvrátila přání svého muže, zmanipulovala situaci a svého muže oklamala. Ráchel i Rebeka byly
nedůvěryhodné manželky. Mnohé následovaly jejich kroky.
V nedávné anketě Readers Digest 41 procent australských a 43 procent novozélandských
manželek přiznalo, že mají před svými muži tajemství. Než jsem se vdala, pracovala jsem
v obchodě s obuví. Naše zákaznice pronášely pravidelně věty typu: „Kdyby můj manžel věděl,
že si kupuji další boty, určitě by nesouhlasil.“ Můj kolega na to většinou řekl: „Vím, co uděláte.
Zastrčíte ty boty na několik dní dozadu do skříně a pak je teprve vytáhnete. Kdyby se manžel
zeptal, kdy jste si boty koupila, můžete říct: ,Ty už jsou staré, koupila jsem si je už dávno.‘
Ženy dokáží být velmi vychytralé. Umíme si vždycky nějakým způsobem prosadit svou. Ale
takové bychom být neměly.

BIBLICKÁ STUDIE
První, co Přísloví 31 ohledně manželství zmiňuje, je oblast důvěry. Slovo „důvěra“ znamená
„smělost, víra a bezpečí“.
Manžel zbožné ženy by měl každé ráno odcházet do práce s klidným vědomím, že jeho
věrná žena prosazuje doma manželovu vizi pro rodinu. Jak obrovská zodpovědnost! Kdyby
měl tvůj muž po domě rozmístěné špionážní kamery, byl by potěšený tím, jak trávíš dny?
To stojí za zamyšlení, nemyslíš?
Jednou z oblastí důvěry je také to, že když ti manžel svěří něco důvěrného, ví, že to nikomu
neřekneš.
„Utrhač toulaje se, pronáší tajnost, věrný pak člověk tají věc.“ Přísloví 11:13
DŮVĚRYHODNÁ MANŽELKA JE ROZUMNÁ MANŽELKA
„...od Hospodina manželka rozumná.“ Přísloví 19:14(b)
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Slovo přeložené jako rozumná je v hebrejštině „sakal“, a to znamená „být obezřetná, moudrá a prospívat“.
Obezřetná: „být opatrná, důkladně zvážit všechny okolnosti a možné důsledky“.
Moudrá: „hluboké porozumění, rozpoznání a používání zdravého úsudku“.
Prospívat: „mít úspěch v podnikání nebo aktivitách, dosáhnout ekonomického úspěchu,
stát se silnou a vzkvétající a docílit úspěchu nebo vzrůstu“.
Nyní tyto významy vztáhneme na rozumnou manželku:
Rozumná manželka vytrvale udržuje dobrý vztah se svým mužem.
Rozumná manželka důkladně zvažuje všechny okolnosti a možné
důsledky.
Rozumná manželka má hluboké porozumění toho, co má a nemá
její manžel rád.
Rozumná manželka má rozpoznání a je citlivá k potřebám svého
muže.
Rozumná manželka má zdravý úsudek v oblastech, které se týkají
jejího manželství.
Rozumná manželka má zdravý úsudek i v záležitostech, které se týkají jejího rodinného života.
Rozumná manželka má úspěch v podnikání nebo aktivitách, které provozuje ze svého domova s požehnáním svého muže.
Rozumná manželka dosahuje ekonomického úspěchu, protože dbá na rodinný rozpočet.
Rozumná manželka je nepohnutelná v oddanosti svému manželství.
Rozumná manželka vzkvétá a přináší ovoce ze svého lůna.
Rozumná manželka přispívá k tomu, že její manžel prospívá a je úspěšný.
„Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.“ Přísloví 14:15
OSOBNÍ APLIKACE
Může ti tvůj manžel důvěřovat:
Že uděláš věci, o které tě požádá?
Že vyžehlíš jeho košile, uvaříš mu jídlo a budeš udržovat jeho dům
v čistotě?
Že budeš rozumně nakládat s kreditní kartou či šekovou knížkou?
Že budeš diskrétní, když k vám domů přijde jiný muž, zatímco manžel
není doma?
Že ho budeš ctít i v jeho nepřítomnosti?

BIBLICKÉ ŽENY: MARIE
Přečti si Lukáše 1:26-56
Bůh si vybral věrnou služebnici, aby splnila úkol porodit Mesiáše. Když si přečteme tuto pasáž, získáme skutečný obraz Mariina srdce.
18
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Byla pokorná.
Nazývala se služebnicí.
Byla čistá.
Věřila Božímu slovu.
Byla poddaná Boží vůli.
Nestěžovala si na nepříjemnosti, které způsobila
tato nenadálá změna v jejím životě.
Byla ráda, že je těhotná.
Byla vděčná.
Měla dlouhodobou vizi a věděla, že její věrnost Božímu plánu ovlivní budoucí generace.
Zkoušela ses někdy vžít do role Marie a přemýšlela, jaké to asi bylo:
Že byla vybrána pro takový čestný úkol?
Že měla privilegium nosit ve svém lůně Pána Ježíše Krista, Mesiáše?
Když musela v předvečer porodu podniknout dlouhou cestu na hřbetě osla?
Když porodila dítě ve stáji mezi zvířaty?
Představ si, že by trvala na svém a odmítla jít s Josefem do Betléma. Co kdyby se ošklíbala
nad myšlenkou, že má rodit ve špinavé stáji, a požadovala vhodnější prostředí? Představ si,
co by se stalo, kdyby nenásledovala Josefovo vedení, když ho Bůh ve snu varoval, aby uprchli
do Egypta?
Bůh věděl, že Marie je spolehlivá, poddaná a věrná žena, která bude ve svém životě ochotná
naplnit Boží záměr, který změní běh dějin! Jsi také taková žena?
Bůh tě povolal „pro tento čas“ (Ester 4:14). Jsi Mu věrná, nebo tvoje srdce touží po něčem
lepším, co tě více uspokojí?
Zakázané ovoce vždycky vypadá přitažlivě, ale nese s sebou osten smrti. Může se zdát lákavější opustit svého muže kvůli někomu, kdo se více stará, nebo dát děti do školky, zatímco
buduješ kariéru, nebo omezit počet dětí, aby sis zajistila pohodlnější život.
A skutečně, v epištole Židům se mluví o „časném a hříšném pohodlí“ (Židům 11:25). Ale toto
pohodlí rychle pomine a přijde neplodnost. To ti zaručuji. Následky vzpoury proti Boží vůli
vždycky přináší smutek.
Jeden z předních světových psychologů říká, že slýchá znovu a znovu dvě nejsmutnější slova:
„Kdyby jen.“ Tento svět je plný lidí, kteří litují svojí minulosti. Co vypadá, že přinese štěstí,
přináší jen smutek a zármutek.
Jaké je to požehnání, když věrné a důvěryhodné ženy jako Marie přijmou Boží vůli a vykonávají ji s radostným a poddaným srdcem! Bůh hledá takové ženy. Snaž se být takovou ženou!
OSOBNÍ ZAMYŠLENÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Jsi důvěryhodná žena? Ano/Ne
V jakých oblastech jsi nedokázala být důvěryhodnou ženou?
Jakým způsobem tě Bůh usvědčuje, abys byla důvěryhodnější
ženou?
Jaké jsou znaky rozumné manželky?
Jaké vlastnosti Mariina života můžeš uplatnit ve svém životě?
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„Nultá“ konference P
s Nancy a Collinem Campbellovými
na téma „Domácí škola“

Milí čtenáři Přikrytí,
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fotografie na této dvoustránce reprezentují historický
okamžik. Dne 18. 10. 2010 proběhla „nultá konference“
Přikrytí, jejímž tématem bylo mateřství a domácí vzdělávání z biblického pohledu a další témata. „Nultou“ konferencí se naše akce nazývá proto, že byla zorganizována
velmi narychlo. Dokonce tak narychlo, že mezi tím, kdy
jsme se rozhodli, že konferenci uspořádáme, a dnem, kdy
akce proběhla, nebylo vytištěno ani jedno číslo našeho
časopisu, a tak se nám ani nepodařilo většinu z vás kontaktovat.
S myšlenkami o pořádání konferencí a setkání, jejichž hlavním tématem by byla křesťanská rodina, jsme se zabývali
již poměrně dlouho. Najednou ale svitla příležitost…
Donesla se k nám zpráva o tom, že manželé Colin a Nancy
Campbellovi, jejichž články můžete často číst v časopise
Přikrytí, přijedou do ČR (Interview s paní Campbellovou
jsme otiskli v Přikrytí č. 27). Manželé Campbellovi sou-
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hlasili s tím, že by přijeli k nám do Turska, a to byla šance,
kterou jsme si nenechali ujít.
Akce se, chvála Pánu, velmi povedla. Děti měly na programu „English day“, ve kterém se učily o Americe a Británii.
Nejmenší děti v „Nursery“ vyráběly loutky a hrály divadlo. Rodiče a větší děti mohli poslouchat zajímavé slovo
o rodině, Božích mužích a ženách. Všechno bylo doplněno výborným jídlem inspirovaným americkou kuchyní,
nechyběly ani tradiční apple pie, cookies a ostatní rychle
mizící dezerty, připravené v kuchyňkách snad celého našeho shromáždění ☺.
Již se těšíme na další akce! Těšíme se i na viděnou s Vámi
na dalších konferencích a akcích časopisu Přikrytí!
(Ještě jsme Vás chtěli požádat o jednu věc. V případě, že
máte zájem, abychom Vás o novinkách nebo akcích tohoto typu kontaktovali e-mailem, prosíme, pošlete nám Váš
e-mail na adresu: prikryti@patmos.cz. Uvědomili jsme si
totiž, že na všechny z Vás nemáme e-mail – a ten v dnešní
době funguje rychleji než pošta ☺.)

Rádi bychom všem organizáto
rům
poděkovali za zorganizování
semináře o domácí škole s man
želi
Campbellovými. Děkujeme za
vaše
nasazení, pohostinnost, milé přij
etí
a také péči věnovanou zúčastněn
ým
dětem a za zajímavý program,
který jste pro ně připravili.
Paní Kateřina
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Jemná a tichá
Autor neznámý

1. Petrova 3:4 – „Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a
pokojného ducha, kterýž před oblíčejem Božím velmi drahý jest.“
Jako matka, která vychovává malou hospodyňku, si přeji být tou mírnou a jemnou ženou,
která je popsána v předchozím verši. Taková žena není kusem hadru, jak by v naší kultuře
chtěli mnozí prohlašovat. Spíše je ženou, která se nedá snadno rozhněvat nebo podráždit.
Je klidná a je spokojená s životem, kterým jí Bůh požehnal. V našem společném rodinném
soužití, a když učím svou milou dceru vést domácnost, chci být mírná a nechci se lehce rozhněvat nebo být snadno frustrovaná. Když se mi moje pečlivě sestavené denní plány rozpadají pod rukama, přeji si být pokojná a klidná, spočívat v Ježíšových rukou – odpočívat v Něm.
Chci, aby moje dcera (a můj syn) viděli, že prožívám skutečné odpočinutí v Ježíši, mém
Spasiteli.

...pokud se z celého
srdce rozhodneme
plně se poddat
našemu nebeskému
Otci, můžeme se
naučit, jak být jemnou
a tichou ženou.
Je to každodenní
umírání sama sobě.
•
•
•
•
•
•
•

Ale přátelé, jak těžké to někdy je! Se svými soběstřednými přáními zápasíme každičký den. Nicméně pokud
se z celého srdce rozhodneme plně se poddat našemu
nebeskému Otci, můžeme se naučit, jak být jemnou a
tichou ženou. Je to každodenní umírání sama sobě stejně
jako v jiných oblastech života. Níže jsou uvedeny některé
situace, před kterými můžeme své srdce chránit. (Někdy
můžou být nevyhnutelné, ale vždy je na nás, jak na ně
zareagujeme.) V mém životě jsou tyto věci spolehlivou
cestou k tomu, jak přijít nejen o svého mírného a tichého
ducha, ale i o svou radost, pokud sama sobě dovolím na
ně reagovat špatně.

Nedostatečný noční odpočinek.
Žádný čas, který by byl cíleně a důvěrně trávený s Bohem.
Káznění svých dětí, které není dotaženo do konce.
Čas, který není stráven účelně, necílevědomý přístup k věcem, které toho dne mají být
udělány.
Žádná organizace.
Nedovolování Duchu svatému, aby ovládal můj jazyk.
Nedovolování Božímu slovu, aby pronikalo do mého srdce.

Těchto několik věcí se týká mě a váš seznam může vypadat jinak, ale jsem si jistá, že každá
z nás je obklopena okolnostmi, které nás mohou, pokud to dopustíme, okrást o mírného a
22
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tichého ducha. Musíme se pilně modlit, aby Bůh pracoval v našich srdcích a pomohl nám
uvědomit si, ve kterých oblastech se necháváme okrást o svého mírného, tichého ducha.
Vychovávat naše vzácné dcery je výsada. Když to budeme takto brát, a pokud pozvedneme
oči z našich frustrací a obrátíme je na Ježíše, budeme mnohem blíže k tomu, abychom žily své
životy jako jemné, tiché ženy.

Hodnota úsměvu
Úsměv nic nestojí, ale mnoho dává.
Obohacuje toho, kdo jej přijímá, ale
ten, kdo ho dává, nezchudne.
Trvá jen okamžik, ale vzpomínka na
něj může být věčná. Nikdo není tak
bohatý, aby se bez něj obešel,
a nikdo není tak chudý, aby ho
nemohl darovat.
Úsměv přináší do našeho domova
radost, posiluje důvěru a stvrzuje
přátelství.
Přináší úlevu znaveným,
povzbuzení těm, kteří ztratili
odvahu, pro smutné je sluneční září
a je nejlepším přírodním lékem na
trápení.
Jelikož úsměv nelze koupit, vyžebrat,
vypůjčit ani ukrást, nemá pro nikoho
žádnou cenu, dokud není darován.
Někteří lidé jsou příliš unavení na to,
aby se na vás usmáli. Usmějte se na
ně vy, nikdo totiž nepotřebuje úsměv
tolik, jako ten, kdo už ho neumí dát.
Nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu
našemu, nebo rozkošné jest,
a ozdobná jest chvála. Žalm 147:1
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Sebeovládání
a společenské způsoby

„A jakž chcete, aby vám
lidé činili, i vy jim též
podobně čiňte.“ (Luk 6:31)

Milí rodiče, toužíte po uctivých synech, s kterými Vám i ostatním bude příjemně? Podívejme se, jak toto v dnešní době slabé místo všech chlapců můžeme posilnit. Zadejte
svému synku pár z nasledujících projektů, proberte s ním těžké části a učte jej, jak získat
ono sebeovládání a společenské způsoby.
Zapamatuj si následující verše:
Přísloví 25:17
Matouš 7:12
Lukáš 6:31
Římanům 12:10

1. Korintským 13:4-5
Filipenským 2:3
1. Petrova 2:17
1. Petrova 3:18

Nauč se, co je správné udělat, když chceš mluvit s někým, kdo je zaneprázdněn nebo
s někým hovoří.
Vytvoř si se svými rodiči seznam „Deset nejdůležitějších způsobů dobrého chování“. Až
někdy půjdete jako rodina na návštěvu, snaž se tyto dobré způsoby zachovávat. Potom,
když se vrátíte domů, prostuduj si svůj seznam a také jej prober se svými rodiči. Zamysli
se, které z dobrých způsobů se ti podařilo dodržovat, a které jsi naopak nedodržel.
Napiš krátké poděkování (nebo pohled) těm, od kterých jsi dostal nějaký dárek k narozeninám nebo k jiné příležitosti.
Napiš krátké poděkování tomu, kdo k tobě byl pohostinný. Zkus přemýšlet nad tím,
proč ses v jejich domově cítil milovaný nebo přijímaný. Napiš svým hostitelům, že si
jejich štědrosti opravdu vážíš.
Vyhraď si jeden den, ve kterém se budeš snažit mít ostatní za přednější sebe. Snaž se
přání druhých nadřadit svým vlastním touhám nebo žádostem. Také si poznamenej
oblasti, ve kterých jsi ostatní upřednostnil. A nakonec se snaž, aby se upřednostňování
druhých stalo ve tvém životě samozřejmostí.
Nauč se, jak se slušně ohlásit, když zvedneš telefon.
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Nauč se, jak slušně představit sebe nebo své známé třetí osobě.
Nauč se, jak přijmout pochvalu nebo kompliment.
Nauč se slušně stolovat. Popros některého z rodičů nebo sourozenců, aby ti pomohli,
když se u stolu v něčem nechováš slušně.
Procvičuj si se svými bratry nebo sestrami formou scének dobré způsoby v různých
situacích.
Například:
Jedna osoba představuje druhé osobě svého známého.
Zdravení hosta, který vchází do domu.
Služba ostatním u jídla.
Slušný způsob přijímání pochvaly.
Vyrušení člověka, který s někým mluví nebo který pracuje.
Na návštěvě být vděčným hostem.
Slušná omluva v případě, že potřebuješ kolem někoho projít.
Být slušný, když kýchneš, zakašleš atd.
Hezky a uctivě si povídat s novým známým.
Prostuduj si příběh o Nábalovi v 25. kapitole První knihy Samuelovy. Také si prostuduj
příběh o Chanunovi z Druhé knihy Samuelovy 10:1-5. V čem se tito muži nechovali
slušně? Jaký byl důsledek jejich chování? Čemu se můžeš z jejich příběhů naučit?
Pročti si Filipenským 2:3-4. Na základě tohoto oddílu Písma si vytvoř seznam, jak se
můžeš stát vděčným hostem.
Prostuduj si nějakou jednoduchou knížku o dobrých způsobech nebo o etiketě. Zapiš
si ,co by ses chtěl naučit.
Prostuduj si v evangeliích život Pána Ježíše. Co se od
Něj můžeš naučit z toho, jak se On choval k ostatním?
Podívej se na Jeho příklad, když byl: hostem, přítelem,
učitelem atd. Do tabulky na další straně zapiš odkaz z
Bible, krátce popiš danou situaci, jak se v ní Pán Ježíš
choval, a také si poznamenej, jak bys to uplatnil ve
svém životě.
Důkladně si v Bibli prostuduj frázi „k sobě vespolek“.
Studuj a uč se, jak se muž má správně chovat k dívkám a ženám. Vytvoř si seznam dobrých způsobů
a procvičuj se v nich. Otevři dámě dveře, pusť ji do
dveří, postav se, když dáma vstoupí do místnosti.
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Pamatuj, že tvoje matka a sestry jsou také
dámami, ke kterým se musíš chovat podle
výše uvedeného.
Důkladně si v Bibli prostuduj slova „dobrotivost“ a „laskavost“.
Zkus si spočítat, kolikrát denně se chováš
slušně a podle dobrých způsobů, aniž by ti
to rodiče museli připomenout. Zkus zítra
svoje „skóre“ vylepšit!
Vypracuj si „seznam“ návyků, které máš a které tvým blízkým nejsou příjemné nebo
které nejsou dobrými způsoby. (Když si nemůžeš vzpomenout na žádné špatné způsoby, popros někoho o pomoc s výrobou tohoto „seznamu“!) Dále si napiš i praktické
kroky, jak tyto zlozvyky můžeš změnit, a také se těmito kroky řiď.
Přemýšlej nad lidmi, v jejichž přítomnosti se dobře cítíš. Všímej si i jejich chování.
Které dobré způsoby jsou jim blízké? Jak se chovají k druhým? Považují druhé za důležitější než sebe? Porovnej svoje a jejich chování. Umíš najít způsoby, které by ses od
nich rád naučil? Vytvoř si na základě svého pozorování seznam a také plán pro oblasti,
které chceš ve svém životě změnit.
Vyhledej si v Bibli lidi, kteří se chovali uctivě. Napiš si jméno tohoto člověka a odkaz na
verš, který o něm mluví. Dále si napiš, co tento člověk udělal a jaký byl důsledek jeho
chování (viz tabulka na straně níže).
Najdi si v Bibli pasáže, které mluví o konkrétních zásadách slušného chování. Existuje například verš, který by mluvil o tom, jak máme prokazovat úctu starším? Nebo jak sloužit jiným
spíše než jenom sami sobě? Nebo jak nemluvit s plnou pusou u stolu? Napiš si jednotlivé zásady slušného chování do seznamu. Ke každé zásadě pak přidej biblický verš, který o ní hovoří.

Doplňující tabulky:
Jak Pán Ježíš jednal s druhými
Odkaz
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Dobré způsoby v Bibli
Osoba

Odkaz

Co učinil

Důsledek

Pro rodiče
Dobré způsoby jsou známkou toho, že jsme ochotni poslouchat Hospodina. Poslouchat
v tom, že se umíme ponížit a hledět na druhé. Křesťan, který nemá dobré způsoby, neoslavuje Pána v tomto světě, který se na něj neustále dívá.
Je důležité, aby se naši synové naučili mít druhé přednější než sebe. To je totiž základ pro
dobré způsoby. Když se naučí, že druzí jsou důležitější než oni sami, budou díky tomu
schopni nesobecky sloužit i svým rodinám. Stanou se užitečnými ve společnosti, protože
budou „prospívat milostí u Boha i u lidí“ (Lukáš 2:52). Budou schopni odložit své touhy
stranou, protože sledují větší záměr – sloužit svému Pánu.
Způsoby ale nevznikají automaticky. Anebo určitě ne ty dobré! My jako rodiče musíme
dětem ukázat nesobecké chování zaměřené na ostatní kolem nás. Ale také musíme své děti
vychovávat a prozkoušet je v situacích, ve kterých můžou upřednostnit potřeby a pocity
jiných.
Ohodnoťte svého syna v následujících oblastech:
Snaží se ke druhým chovat tak, jak by chtěl, aby se druzí chovali k němu?
Snaží se jiným projevit více úcty než sám sobě?
Je jeho snahou oslavit Hospodina tím, že je milosrdný a citlivý?
Chová se u stolu slušně?
Prokazuje úctu dívkám a ženám tím, že jim pomáhá, když si sedají za stůl, otevře jim dveře
nebo je pustí do dveří jako první?
Je uctivý ke starším?
Je schopen slušně vstoupit do rozhovoru dvou lidí, když je to opravdu potřeba?
Stává se, že se musíte často stydět za jeho chování, když máte návštěvu nebo jste na návštěvě? Býváte jeho chováním zahanbeni při nákupech nebo ve společnosti jiných dospělých?
Umí příjemně a slušně mluvit?
Je slušný v tom, jak sedí, stojí, chodí nebo se dívá na druhé?
Umí uctivě poděkovat, když mu někdo naservíroval jídlo nebo jinak posloužil?
Omluví se, když by měl?
Uvědomuje si, že všechny věci nejsou jenom jeho?
Snaží se, aby se ostatní měli dobře a příjemně, anebo se zajímá jenom sám o sebe a své
vlastní pohodlí?
Dodržuje pravidla správného chování – všechny „zákony“ – ale není pokorný a neprokazuje
druhým laskavost, kterou by měl?
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Babičky
Kristýna Klusoňová

Babičky jsou nedostatkové zboží. Místo vnoučat se věnují cestování…. Tak tento článek
z Mladé Fronty jsem si nenechala ujít. Přečetla jsem si, jak to vypadá s našimi babičkami.
Mají značkové oblečení, jezdí do Řecka, vypadají o generaci mladší než jejich maminky…,
ale nepečou už s dětmi buchty; kolikrát se jejich děti otočí a zjistí, že babička u nich naposledy byla před půl rokem. Babičky nemají na svá vnoučata čas.
V článku se ale píše, že ne všechny. A s tím souhlasím. Jednou z nich je totiž i moje maminka. Neváhá jet přes půl republiky, když se dozví, že potřebuji já nebo její vnoučata pomoct.
Dědeček ji ochotně odveze ještě za tmy na nádraží, aby stihla přijet dopoledne, a neutekla
nám ani jedna vzácná hodina, kdy můžeme být spolu. Je to jedna z těch babiček, která navaří své velké rodině hrnce výborného jídla, k tomu vyžehlí zeťovi všechny košile a ještě má
čas vzít děti na procházku, aby se „vyvětraly“.
Jednou, když jsem čekala naše třetí miminko, pozorovala jsem svoji maminku, jak běhá s hadrem po bytě.
Babičky, vaše vnoučata
Byla jsem jí nesmírně vděčná a pamatuji si jako dnes,
jsou vaší korunou! ...
co mi odpověděla, když jsem se jí se slzami v očích
zeptala: „Maminko, jak já ti to všechno vrátím, co pro
Nasaďte si svou korunu.
mne děláš?“ Maminka se tehdy jen usmála a řekla:
Obklopte se svými
„Vrátíš to jednou Kristýnce.“ V té chvíli jsem věděla,
vnoučaty. A učte je
že to ke mně nemluví jen moje maminka, ale HosBožímu Slovu. Vyprávějte podin.
jim, co pro vás
Co nám vlastně říká Boží slovo o babičkách?
Hospodin učinil. Nikdy
Jedním z nejznámějších příběhů, který se týká vztahu
babička – dcera – vnouče, je příběh o Noemi a Rút.
nezapomenou na to,
Na jeho konci najdeme tento verš:
že měly zbožnou
Rút 4:15: „Onť očerství duši tvou, a chovati tě bude
babičku ...
v starosti tvé; nebo nevěsta tvá, kteráž tě miluje, porodila ho, kteráž tobě lepší jest, nežli sedm synů.“
V tomto verši můžeme vysledovat hned dvě nepřehlédnutelné linie. Jedna je Noemi (babička) a Obéd (vnouček). Proroctví slibuje, že vnouček bude babičce potěšením a radostí
ve stáří a že se o babičku ve stáří bude starat.
Druhá linie je Noemi (tchyně) a Rút (snacha). O vztazích tchyní a snach existuje nepřeberné
množství vtipů. Většina staví na skutečnosti, že ani jedna strana nezvládla svou roli. Zadívejme se ale dobře do našeho verše, kde se píše, že snacha Rút porodila tchyni Noemi vnoučka, milovala ji a byla pro ni lepší než sedm synů! Láska, oddanost, společná víra, společný
cíl a plynutí. Takový vztah snachy a tchyně nám dává za příklad Hospodin. Pochopitelně je
nutno podtrhnout, že Noemi byla věřící izraelská žena a Rút byla věřící příchozí.
Moc krásný příklad, jakou roli hraje ve výchově vnoučat babička, nacházíme také v příběhu mladého Timotea. Pavel se s ním potkal v Lystře a ocenil na Timoteovi znalost Písma,
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jeho zápal a neopomněl při této příležitosti připomenout generační linii
víry.
2Tim 1:5: „Rozpomínaje se na tu
víru, kteráž v tobě jest bez pokrytství,
kteráž byla nejprv v bábě tvé Loidě,
a v matce tvé Eunice, a tak smyslím,
že i v tobě.“
Loida i Noemi byly ženy plné víry,
které dokázaly předat svým potomkům lásku k Božímu slovu a ryzí víru.
Žádné prázdné náboženství. Pravou
víru. Bez pokrytectví. Věřím, že takováto víra se nedá předat jen slovy.
Takovouto pravou a ryzí víru je možné předat jedině skutky.
Nakonec bych ráda citovala ještě jeden verš pro povzbuzení babičkám
i mně, dá-li Pán, budoucí babičce. ☺
Přísloví 17:6: „Koruna starců jsou
vnukové, a ozdoba synů otcové jejich.“
Babičky, vaše vnoučata jsou vaší korunou! Nechoďte po tomto světě
bez své koruny. Hospodin vás korunoval jako královny. Neodkládejte
ji. Nevyměňujte ji za dovolenou, za
přátelství kamarádek u šálku kávy
v kavárně… Nasaďte si svou korunu.
Obklopte se svými vnoučaty. A učte
je Božímu slovu. Vyprávějte jim, co
pro vás Hospodin učinil. Nikdy nezapomenou na to, že měly zbožnou
babičku, která pro ně neváhala obětovat svůj život.
S úctou a láskou,
Kristýna Klusoňová
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Mateřství, Mojžíš
a krása
zlomených nádob
Kelly Crawford

Byla to prostá modlitba…, ale nemohla jsem zadržet pláč.
Toho rána jsme se na shromáždění, jako každou neděli,
přimlouvali a někdo se modlil za těhotné maminky v naší
církvi, mezi které jsem zrovna patřila i já. Modlitba zněla asi
takto: „Děkuji Ti, Pane, za ten neuvěřitelný dar věčných duší,
které jsi nám svěřil, abychom je naučili Tě milovat.“
V tu chvíli na mě dolehla tíha zodpovědnosti. To jen přidalo
k mým pocitům nedostatečnosti a já jsem se rozvzlykala.
„Je toho na mě moc, Pane…, to neunesu,“ volalo tiše mé
srdce.
A stejně neočekávaně jako slzy přišel Jeho hlas: „Vzpomeň
si na Mojžíše.“
Po modlitbě jsem rychle prolistovala Bibli a zběžně přečetla pasáž z Exodu, kde Bůh povolává Mojžíše, aby vyvedl
izraelský lid z Egypta. Mojžíš se Boha snažil třikrát přesvědčit, že toho není schopen, a to dokonce i poté, co spatřil
zázrak s hořícím keřem. Nejprve řekl: „KDO JSEM JÁ?“ (Ex
3:11) Podruhé: „ALE ONI MI NEUVĚŘÍ A NEBUDOU MI NASLOUCHAT.“ (4:1) Potřetí (dovedete si představit jeho zoufalství?): „VŽDYŤ ANI NEUMÍM SPRÁVNĚ MLUVIT!“ (4:10)
A Boží odpověď zněla: „Zajisté budu s tebou.“
Hospodin ke svému dílu nepovolává dokonalé. (Chvála
Pánu!) On si používá zlomené, nedokonalé a slabé, aby skrze ně mohl zjevit svou moc. („Pročež budu jásat ve svých
nemocech, protože když jsem slabý, Ty jsi silný.“ - 2. Kor.
12:10, parafr.)
Bůh říká této mamince i vám: „Zajisté budu s tebou.“ Tím
si můžete být jisti. Beze vší pochybnosti. Cítím, stejně jako
Mojžíš, že můj úkol je na mě někdy příliš těžký. A Bůh věděl,
že úkol, který dal Mojžíšovi, byl příliš velký i pro něj – kdyby
ho měl Mojžíš splnit sám. Ale Hospodin Mojžíšovi řekl: „JÁ
JSEM, který JSEM.“ A On je i na naší straně… Jediné, co žádá
– a co kdy chtěl, je ochotné, poslušné srdce. Pouze skrze
takovou nádobu může Bůh zjevit svoji moc.
„Otče, učiň ze mne ochotnou, zlomenou nádobu, skrze kterou se zjevíš tomuto světu.“
http://www.ladiesagainstfeminism.com/?p=797#more-797
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O mytí nohou
(pokračování)
Martin Klusoň

Děti, jak se máte? Dobře? To je dobře. Chtěl bych vám položit na srdce věc, kterou jsme teď
slyšeli od bratra Romana. Hodně mě to zaujalo. Chceme být jako Bůh a činit Jeho vůli? Děti,
chcete dělat to, co dělá tatínek nebo maminka, když jsou spravedliví a chodí s Bohem? Ano,
že? My dospělí i vy děti se chceme dívat na Otce a dělat to, co dělá On. Musíme Ho ale vidět
a slyšet, je to tak? Mluví k vám? Slyšíte Boha, když vám něco říká? Vidím kývání, trošku
krčení rameny. Co máme dělat, když chceme slyšet Boha? Pamatujete si, co tu bylo před
chvilkou řečeno? Jestliže chceme dobře slyšet Boha, musíme udělat to, co už nám řekl, že?
Zažily jste, že jste se rodičů na něco zeptaly, oni vám odpověděli, ptaly jste se znovu, a oni
vám už neodpovídali? Děti se mě někdy ptají a ptají a ptají, a já jenom mlčím, abych je naučil, že když někdy mlčí Bůh, něco tím říká. Už to řekl a nehodlá na tom nic měnit.
Pojďme se teď pomodlit. Můžeme se modlit za to, aby nám Bůh pomohl udělat, co už nám
řekl. Vzpomenout si, co už nám řekl, abychom dělali. Ano? Může se vás modlit klidně víc.
Davídku, můžeš začít, když se hlásíš, a pak můžou pokračovat i ostatní.
Davídek:„Pane Ježíši, prosím Tě, abychom slyšeli dobře a aby se nikomu nic nestalo,
amen.“
Hanička: „Pane Ježíši, prosíme Tě, abys nám pomohl Tě slyšet, abys nám pomohl Ti rozumět, abychom se nesnažili nějak změnit to, co Ty chceš. Bože, prosím Tě, abys nám požehnal, abychom se měli dobře, a aby se Kristýnce uzdravil kotník. Bože, prosím, abychom Tě
mohli slyšet, abychom mohli být jako Ty. Amen.“
Hospodine, prosíme Tě, abys nám odpustil, když k nám mluvíš, a my neslyšíme nebo nečiníme to, co říkáš. Odpusť nám, Hospodine, když činíme něco jiného, hledáme jiný způsob,
jak říkala Hanička. Prosíme Tě, Pane, abys nám pomohl s poslušností. Chceme se Ti znovu
čerstvě vydat, abychom Tě poslouchali a činili Tvoji vůli způsobem, jaký jsi Ty sám určil. Milujeme Tě, Bože, a chceme být jako Ježíš, který nečinil nic než to, co viděl a slyšel činit Otce.
Vydáváme Ti, Hospodine, tyto děti i sami sebe. Amen.
Chtěl jsem vám dnes ještě maličko povyprávět o umývání nohou. Minule jsme si povídali
... nejenom,
o tom, jak Ježíš umyl Petrovi a učedníkům nohy. Píše se o tom
že máme přijít
v Janovi ve 13. kapitole. Také jsme si tady umývat nohy zkoušeli. Myslím, že Anička umývala nohy Šárce. Když jsme se pak
k Pánu Ježíši, aby
Šárky ptali, jaké to je, říkala, že je to divné, že by si je radši
nám umyl nohy,
umyla sama. Není to úplně příjemné. Ale mluvili jsme o tom,
ale máme si
že Ježíš řekl Petrovi: „Petře, když ti neumyji nohy, nebudeš se
je umývat
mnou mít podíl v Božím království.“ To je hodně důležité. Vysvětlovali jsme si, že voda mluví o Božím slově. Potřebujeme
navzájem.
se naučit po každém dni přicházet k Bohu a Jeho slovu, aby
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nás obmyl, jinak budeme pořád zaprášenější a zaprášenější, špinavější a špinavější, až najednou jako On nebudeme. Budeme celí špinaví. Také jsme mluvili o tom, že není třeba,
abychom se myli celí. Když řeknete něco špatného nebo zhřešíte ve své mysli, nemusíte se
pokaždé znova obrátit a nechat se pokřtít. Stačí činit pokání.
V tomto příběhu je ale ještě jedna věc, o které jsme nehovořili – že si totiž máme umývat
nohy navzájem. Je to tak? Takže nejenom, že máme přijít k Pánu Ježíši, aby nám umyl nohy,
ale máme si je umývat navzájem. Pojďme se na to do 13. kapitoly Jana podívat ještě jednou: „Když pak umyl nohy jejich a vzal roucho své, posadil se za stůl zase, řekl jim: Víte-liž,
co jsem učinil vám?“ Víte, co jsem udělal, když jsem vám umyl nohy? A pokračuje: „Říkáte
mi, že jsem mistr a pán a dobře pravíte, určitě jsem.“ Byl Pán Ježíš jejich pánem a učitelem?
Ano? A tak dále říká: „Poněvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, pán a mistr, i vy máte jeden
druhému nohy umývati.“ Co vy na to? Měli bychom
jeden druhému mýt nohy? Ale není to zvláštní? Vždyť
Co znamená vyznávat
umývat nohy by přece měli jenom služebníci, ne? My
hříchy jeden druhému?
máme být služebníci? Máme jedni druhým posloužit?
Teď mi řekněte: starší mladším, nebo mladší starším?
... Nenecháváme si to
Jak to funguje? Je jedno, jak to v životě funguje? Krisjen tak pro sebe, ale za
týnko (starší dcera), kdo umývá u nás doma nohy? Ty
někým přijdeme a hřích
umýváš Davídkovi (mladší syn), nebo Davídek tobě?
Spíš ty Davídkovi, že ano. Takže to vypadá, že vždycky
mu vyznáme. Když ho
služebník, mistr, pán, ten, který je starší, umývá nohy
vyznáte, najednou jste
mladším, že? Starší slouží mladším. Ti, kteří můžou
vzaly ďáblu tmu, ve
pomoct, poslouží mladším. Je to tak?
které je a ve které
Proč si v tom přirozeném máme umývat nohy? Jaké
ty nohy jsou, když je myjeme? Špinavé, někdy můžou
rád pracuje.
trošku smrdět. Když mám celý den nohy v botách a
pochoduji v nich, tak mně můžou nohy i smrdět, že?
Někdy by to člověk nejraději schoval, aby to nebylo vidět, a potichoučku si je sám umyl.
Ale Boží slovo říká, že to je jinak. Potřebujeme chodit jedni za druhými. Boží slovo říká,
abychom jeden druhému vyznávali hříchy. Co znamená vyznávat hříchy jeden druhému?
Vysvětlete mi ten pojem. Kdo tomu rozumí? Haničko?
„Že mu to řekneme a poprosíme ho, aby se za nás modlil.“
Přesně tak. Řekneme mu to a poprosíme, aby se za nás modlil. Nenecháváme si to jen tak
pro sebe, ale za někým přijdeme a hřích mu vyznáme. Když ho vyznáte, najednou jste vzaly
ďáblu tmu, ve které je a ve které rád pracuje. Za někým přijdete a řeknete: „Udělal jsem
něco špatně.“ Za kým byste šly? Komu bys to, Johanko, vyznala? Za kým bys šla?
„Za Bohem a za rodiči.“
Za Bohem a za rodiči, že? Šla bys to říkat Lízince (nejmladší sestra) nebo Davídkovi?
„Ne.“
Proč ne?
„Protože Líza by tomu asi nerozuměla.“
Líza by tomu nerozuměla. Kdybys jí řekla, že jsi zalhala, jen by na tebe koukala. Davídek by
ti už možná trošku uměl poradit, možná by si na něco vzpomněl. Ale co kdyby tam nebyl
nikdo z dospělých? Za kým bys šla?
„Asi za Kristou (nejstarší sestra).“
Asi za Kristou, že, protože už je trošku starší, má nějakou moudrost a třeba by měla Boží
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slovo a modlila by se s tebou. Určitě je dobré
chodit za rodiči, to je dobrý nápad, ale taky chodit za staršími sourozenci, je to tak?
Ježíš říká Petrovi: „Pokud si ode mě nenecháš
umýt nohy, nebudeš mít díl v Božím království.“
Děti, když si nenecháte umýt nohy, když si nebudete navzájem vyznávat svoje hříchy, nebudou
vám odpuštěny. Věděly jste to? Ještě je důležitá
jedna věc. Proč byste nešly za některými mladšími dětmi? Protože by vám nepomohly a ještě by
jim to mohlo i ublížit. Co chceš říct?
„Ony by to dělaly, třeba by se jim to i líbilo a
ostatní by to dělaly taky.“
Ano, řekly byste: „Víš, v lednici je takový výborný jogurt s jahodami, co nemáme jíst. Dvě lžičky
jsem si dal. Já vím, že maminka říkala, ať to necháme být.“ „Jéje, kde je ten jogurt?“ A tak byste
mohly být i pohoršením, protože to mladší dítě by šlo a dalo si taky. To by nebylo dobře.
Teď na to půjdu z druhé strany, děti. Máme si navzájem mýt nohy. Takže když za tebou,
Kristýnko, přijde Johanka nebo brácha, jak jim máš umýt nohy? Možná přijdou, že jsou
trošku urousaní od koukání na film. Jak se to dělá? Božím slovem? Takže se vezme Bible a
tou kůží na deskách se ta noha vydrhne? To by mohlo být docela příjemné… ☺ Jak se tedy
umývají nohy Božím slovem? Jak to máte dělat? Jak máte někomu posloužit? Davídku, jak
bys někomu pomohl Božím slovem? Nevíš? Kdo ví? Jáchyme. Jak bys někomu posloužil
Božím slovem, umyl mu nohy? Co když někdo přijde a řekne ti: „Jáchyme, víš, hráli jsme
fotbal a já jsem někoho kopnul a nepřiznal jsem se.“ Co bys mu řekl? Vzal bys Boží slovo a
řekl: „Tak pojď, já ti umyju nohy. Tady je umyvadlo.“ Co bys udělal?
„Pomodlil bych se za něho.“
Pomodlil, dobře. Ale jak se umývá Božím slovem? Jak nás umývá Božím slovem Ježíš?
Daníku?
„Přečíst něco, co se k tomu hodí?“
A když nemám Bibli po ruce? Kde měla Marie Boží slovo? Kde ho schovala? Kam ukazuješ,
Pavlínko? V hlavě, v mysli? Někdy říkáme, že si Boží slovo
přidržíme v srdci. Haničko?
Takže to vypadá, že
„Můžeme třeba tomu člověku říct, co jsme se naučili.“
vždycky služebník,
Co jsme se naučili, ano.
„A co třeba udělal Bůh.“
mistr, pán, ten, který
Co udělal Bůh nebo co by udělal Bůh. Johanko?
je starší, umývá
„Můžeme jít s nimi třeba za rodiči.“
nohy mladším,
Někdy s nimi můžeš jít za rodiči, ať to vyřeší. Pamatuji
že? Starší slouží
si, že jste si s děvčaty vyznávaly hříchy a jednou jste mě
k tomu i pozvaly. Bylo mezi vámi nějaké trápení a šli jsme
mladším.
se spolu modlit. Pamatuješ si to? To je moc dobře, to je
správné. Pokud si navzájem vyznáváme hříchy, měli bychom tím pádem mít Boží slovo v srdci, je to tak? Písmo říká, že abyste v čas příhodný
mohli přinést Boží slovo, musíte se ho učit. Jako Millerovi. Četl někdo Millerovi? Ano? Tak
to je prima. V čas příhodný se vždycky scházeli a maminka s tatínkem měli pro děti nějaký
příběh. A vždycky dokázali říct k určité situaci nějaké Boží slovo. Když byl někdo líný nebo
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nedělal něco dobře, tak mu řekli: „Podívej se na mravenAž budete, děti, venku
ce!“ Bratře můj. Synu můj. Bůh chce, děti, abyste měly
běhat a uvidíte tam
Boží slovo v srdci a uměly jím posloužit jeden druhému.
Co ještě říká Boží slovo? Co máte udělat, když uvidíněco nespravedlivého,
te někoho hřešit? Nebo když vám někdo vyzná nějaký
pomozte a řekněte
hřích a potřeboval by umýt? Co máte vy duchovní uděnějaké slovo, které
lat? Myslím, že to je v Galatským 6,1: „Bratří, byl-li by
toho člověka umyje.
zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte
takového…“ Kdyby někdo bral třešně, když se řekne, že
Umyje od hlíny,
se to nemá, tak vy duchovní byste měly takovému poprachu, možná od
moct. Ale musíte si dávat pozor, abyste nezačaly hřešit
smradu hříchu.
vy. Abyste místo rady a pomoci nezačaly poučovat, pomlouvat nebo kritizovat. Takže: „…v duchu tichosti, prohlédaje každý sám k sobě, abys snad i ty nebyl pokoušín.“ Až budete, děti, venku běhat a uvidíte tam něco nespravedlivého, pomozte a řekněte
nějaké slovo, které toho člověka umyje. Umyje od hlíny, prachu, možná od smradu hříchu.
Možná ten člověk jenom nechodil s Bohem. Tak v sobě hledejte Boží slovo, kterým byste
ho dokázaly obmýt, aby po setkání s vámi byl čistší. Ano?
Děti, je třeba se naučit chodit jeden za druhým a pomáhat si. Dokážete si představit, že někdo přijde, a vy ho ještě ušpiníte? To se někdy stává. Božím slovem můžete klidně někoho
praštit, že? Ale Ježíš to nikdy neudělal. Říká, abychom to dělali v duchu krotkosti. Pokud
někomu pomáháte a máte pro něj slovo, které mu může pomoct, musí to být v duchu
krotkosti a mírnosti. Proto někdy starším sourozencům říkáme, že někomu sice říkal verš
z Bible, ale nebylo to v duchu krotkosti, ale v nějakém jiném duchu. Pamatujte si, děti, že
máme nejen chodit k Ježíši, ale také se navzájem povzbuzovat. Svět nás povzbuzuje ke
hříchu. Ale vy se musíte navzájem povzbuzovat ke spravedlnosti, k činění správných věcí.
Čím jste starší, tím větší zodpovědnost máte vůči mladším i vůči sobě navzájem. Buďme si
navzájem hlasateli Božího slova. V laskavosti a v duchu krotkosti. Kdyby někdo udělal nějakou nepravost, můžete říct: „Ne, to asi neděláme dobře. Nechme toho, Boží slovo říká…“ A
umyjte je Božím slovem. Řekněte: „Boží slovo říká, abychom k sobě byli laskaví a milosrdní.
Mám pocit, že teď nejsme k Františkovi laskaví a milosrdní. Františku, promiň.“ Obmyjete
tak ostatní Božím slovem. Je to tak? Učte se Boží slovo, znejte ho. Vždycky buďte ti, kteří
budou přicházet a obmývat. A buďte také zvyklí chodit si navzájem umývat nohy a vyznávat
hříchy jedni druhým.
„Funguje to i pro dospělé?“ (strejda Oliver)
Co myslíte, děti, co řekneme strejdovi Oliverovi? Týká se to i dospělých?
„Ano.“
A jak? Co by měli ti dospělí dělat? Johanko?
„Jít za nějakým starším.“
Přijít za nějakým starším, aby mu pomohl, Olivere.
„Nebo se za něho pomodlit.“
Nebo aby se za něho někdo pomodlil, že? Ještě něco chcete dospělým říct, děti? Co by měli
dělat s tím umýváním nohou?
„Třeba jít za Bohem a potom třeba za staršími.“
Tak. To, co jsme říkali, v podstatě platí taky pro dospělé. Teto Kristýnko?
„Kdo je starší?“
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Kdo je starší? To je jednoduché. Pojďme se na to nejdřív
Pokud si navzájem
podívat na dětech. Postaví se všechny děti, které si myslí,
že jsou starší. A poctivě. Myslím v rodině.
vyznáváme hříchy,
Anebo to uděláme naopak. Postavte se vy, děti, které si
měli bychom tím
myslíte, že jste mladší. Davídek se postavil. To se vás popádem mít Boží slovo stavilo
hodně. Josífek si není jistý. Nevadí, klidně seď, jestli
v srdci, je to tak?
si myslíš, že jsi starší. Tak a teď vám řeknu svůj názor. NáPísmo říká, že abyste
tanek by určitě měl stát. Postav se tady k Davídkovi, ty jsi
určitě mladší. Josífek je starší ve své rodině, ale jinak je asi
v čas příhodný mohli
taky mladší, že? Asi víc potřebuje pomoct a poradit. Tak,
přinést Boží
Josífku, ty se taky ještě postav. Co Johanka? Přijde vám,
slovo, musíte se
že Johanka patří ke starším dětem? Ano? No vidíte, teď
ho učit.
to rozhodují ti okolo. Kdyby tady byli naši náctiletí a stála
mezi nimi Johanka, byla by starší?
„Ne.“
Ne, to by patřila k těm mladším. Tak ji zatím necháme, posadíme ji. Co Anička, patří mezi
starší?
„Ano.“
Co Daník? Ten není asi nejmladší, že? Co Jáša, Hanička? Školáci z první třídy? Co Kristýnka?
Všichni vidíme, že u někoho říkáme asi starší, asi mladší, a u někoho říkáme starší, to je
jasné. Co Ivuška? ¨
„Starší!“
Naprosto bez pochyby, je to tak? Poznáme to podle toho, že mají určitý věk a měli bychom
to ideálně poznat i podle chování. Takže starší. A kdo z vás, děti, dostal titul starší a kdy?
Nikdo, že? Jak se stalo, že jste starší? Johanko?
„Že máme větší autoritu?“
Že máme větší autoritu? Dobře. Taková dětská odpověď. ☺ Jak se to ještě stalo, děti? Mladší se můžou posadit. Jak se to stalo, že jste se staly staršími? Jedly jste a vyrostly jste. Je to
tak? Jedly jste a vyrostly jste a začaly se chovat jako starší děti, ne jako mladší, malé děti,
že ano. A stejné to je se staršími. Takže starší… Já nemám ten pojem úplně rád, protože
když někdo řekne, měli byste jít za staršími, tak si lidé okamžitě vybaví čtyři konkrétní lidi.
Je to tak? Ale to není správně. To není správné přemýšlení. Když se řekne, měli byste jít za
staršími a modlit se s nimi, tak to není o čtyřech lidech. Můžete jít za někým, kdo není mezi
těmi čtyřmi lidmi, aby se s vámi modlil?
„Jo.“
Ano? Ale půjdete za někým, kdo je třeba čerstvě
obrácený? Asi ještě ne. Sice může mít třeba padesát roků, ale je mladší. V Kristu je mladší a nezralejší, a tak je potřeba, aby dozrál. Doma někdy
nemluvíme o starších, ale o zralejších. Takže bych
vám chtěl říct: Dospělí, nemusíte jít za staršími,
jděte za zralejšími. Biblicky je to sice to samé, ale
vám to může pomoct, abyste si uvědomili, že jdete
za někým, kdo je zralejší. Ale buďte v tom moudří. Takže starší jsou prostě ti, kteří jsou zralejší.
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Dokážeme se společně na někoho podívat a říct: Ano, ten je starší. O Ivě, Kristýnce nebo
Peťulce nikdo nepochybuje. U některých z vás jsme tak trošku zvažovali, jestli jste starší
nebo mladší. To je, děti, to, co teta Kristýna asi chtěla říct, že staršími rozumíme zralejší.
Proto za nimi chodíme. Když Kristýnka bude chtít vyznat nějaký hřích, půjde třeba za Peťulkou. To si taky pamatuji, že jsi šla za Peťulkou, ať se za tebe modlí. Pamatujete si na to?
Pamatuješ si to dobře, že? To je rozumné, moudré. Těžko by Kristýnka šla za Josífkem, aby
mu vyznala, že má hořkost, závist, žárlivost nebo že si s ní někdo nehraje, a že se proto
zlobila. Takže za mladším asi nepůjde jen tak. Všimněte si, co se v Božím slově píše. Kdo
komu má umývat nohy? Ježíš říká: „Já jsem váš Pán a učitel a umývám nohy vám. Dělejte to stejně.“ Ne, že budou umývat služebníci, ale ti, kteří jsou páni a učitelé. Proto vy,
pokud chcete umývat nohy, musíte mít v srdci Boží slovo, abyste dokázaly Božím slovem
posloužit a v příhodný čas ho říct. Jinak nejste starší. Jinak nemůžete být učitelé. Proto
se Ježíš diví a říká Nikodémovi: „Ty jsi učitel v Izraeli a tohle nevíš?“ Nemůžeš být učitel,
když nemáš Boží slovo v sobě. Musíte vědět, co na to říká Boží slovo, děti. Jasné?
Takže naplnit umyvadla a vzhůru do umývání nohou!

Jak otec buduje syna
Ron Hutchcraft

Myslím, že to je testosteronem. Chlapi prostě musí něco budovat; kariéru, církev, nábytek,
vylepšovat domov. Někteří muži budují tým, někteří finanční zaopatření pro svou rodinu a
někteří si prostě budují svoje jméno. I já jsem dostal chuť zbudovat pár věcí, přestože jsem
neskonale nešikovný. Byly to tři malé domečky na stromě – tedy spíše takové plošiny v koruně stromu – ale děti si je užily. Domeček pro panenky pro naši dceru. Malinká stodola pro
našeho syna. Bůh měl důvod, proč do chlapů vložil tuhle touhu budovat. Někteří z nás musí
postavit veliký projekt!
Když Bůh svěří muži syna, vkládá mu do rukou pravděpodobně nejdůležitější stavební projekt jeho života. Když muž zbuduje mocné impérium nebo firmu o miliardové hodnotě, a
ztratí svého syna, lze o jeho životě říct, že byl doopravdy úspěšný? Chlapec posuzuje smysl
slova „muž“ podle muže, kterého poznal ze všech nejdřív a kterého také nejlépe zná – podle
svého táty. Na základě toho, jak s ním zachází jeho otec, bude chlapec pravděpodobně
usuzovat, jaký je Bůh a jestli s Ním chce mít co do činění. Protože Bůh se nám představuje
jako náš nebeský Otec.
Jak muž jedná ve svém životě s ženami, co považuje za skutečně důležité, a co podle něho
důležité není, to převezme od největšího muže svého života – od svého otce. A kolik chlapců
dospělo v muže, kteří si nikdy nejsou jisti, zda jsou dostatečně dobří, kteří neustále zápasí
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Budujete svého
syna tím, že ho
upevňujete,
že mu opakovaně
pomáháte chápat,
co úžasného Bůh
udělal, když stvořil
takového chlapce.
Dokonce
i Bůh Otec vyslal
svého Syna do
života veřejnou
pochvalou. Můžete
si dovolit udělat
cokoliv menšího ... ?
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s nejistotou a bez ustání žijí s pocitem, že musí něco
dokazovat? A to jen proto, že ten nejdůležitější muž jejich tvárných let selhal, nezajistil, aby se cítili milováni,
hodnotní a důvěryhodní. Budování syna – to vyžaduje
opravdového muže. Jeho zničení – k tomu tedy žádného muže třeba není.
V našem dnešním slově ze Slova Božího, v Matouši
3:16-17, je výmluvný obraz toho, jak otec buduje svého syna. Ježíš, Boží syn, se chystá vstoupit do pozemské služby, pro niž Ho jeho Otec poslal na zem. Jeho
prvním veřejným činem má být křest od Jana Křtitele. Právě tady je nám umožněn neuvěřitelný vhled za
oponu hlubokého vztahu mezi Bohem Otcem a Bohem
Synem. Bible nám říká: „A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil
i hned z vody… A aj, hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten
můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.“
Na tomto místě Otec potvrzuje, že uznal svého Syna –
vyslovil mu důvěru, která musela mít pro Ježíše velký
význam, když mířil do boje. Je to ukázka moci otcovy pochvaly na nejvyšší možné rovině. Právě toto od
vás – od táty, váš syn zoufale potřebuje. 1.Tessalonicenským 2:11-12 popisuje třemi aktivními slovy, jak
by měl otec jednat se svými dětmi: Povzbuzovat, potěšovat a pobízet (napomínat, potěšovat, osvědčovat
(BK). Otázka je, tátové, jak se snažíte motivovat své
děti, a zvláště kluky? Hanbou? Mlčením? Projevem
lásky, když podají dobrý výkon, a odepřením lásky,
když nepodají? Tím, že jim nikdy nedovolíte poznat,
jak na tom vlastně jsou? To není budování syna. To je
ničení syna.
Potřebuje vaši pochvalu – opakovaně. Potřebuje zvláštní čas, který stráví výlučně s vámi, který mu říká: „Mám
tě rád, synu. Chci být s tebou.“ Váš syn potřebuje vaši
plnou pozornost, když s vámi mluví, aby poznal, že to,
co říká, je pro vás důležité; už jen proto, že to říká on.
A často potřebuje slyšet vyjádření vašeho uznání, vašeho potěšení, toho, že jste na něj hrdí. Můžete mu dodat odvahu, kterou bude potřebovat k tomu, aby vedl,
aby svými slovy nevyvíjel nátlak, aby usiloval o velké
věci, aby jednal s ostatními lidmi jako s důležitými.
Budujete svého syna tím, že ho upevňujete, že mu
opakovaně pomáháte chápat, co úžasného Bůh udělal, když stvořil takového chlapce. Dokonce i Bůh Otec
vyslal svého Syna do života veřejnou pochvalou. Můžete si dovolit udělat cokoliv menšího pro syna, kterého dal vám?

J. R ichard Fugate

Co říká
Bible
o výchově
dětí
Dodatek B
Naděje pro rodiče, kteří selhali

T

ato kniha byla napsána s předpokladem,
že dítě je vychováváno od nejútlejšího
dětství. Boží zásady výchovy dětí tvoří komplexní systém určený těm rodičům, kteří
jsou ochotni se společně podřídit Božímu
slovu a používat ho od samého počátku. Bohužel, řada rodičů si uvědomí, že potřebují tyto informace, až ve chvíli, kdy už jejich
děti dospívají.
A co když jsou vaše děti už dospělé a vy si
teprve nyní uvědomíte chyby, kterých jste
se v minulosti dopustili? Jak se nyní vypořádáte s poznáním, že jste mohli udělat věci
mnohem lépe? Co když jste rodič, který zůstal na výchovu dětí sám; anebo co když je
vaše dítě vzpurný a neovladatelný výrostek
a čas vám utíká mezi prsty? Zůstává pro rodiče v těchto situacích ještě nějaká naděje?
Odpověď na tyto otázky lze nalézt ve známosti Božího charakteru a Jeho plánu milosti s člověkem. Když jsou porušeny Boží přirozené zákony, pak pouze Boží nadpřirozený
zásah může zabránit přirozeným důsledkům. Kdyby se někdo rozhodl skočit z desetipatrové budovy, jistě by neočekával, že se
důsledkům vyhne jinak než jen zázrakem.
Naštěstí pro člověka je Bůh Bohem zázraků.
Jen on dokáže uzdravit zlomené srdce nebo

vyslyšet modlitbu matky za jejího ztraceného syna. Bůh je Bohem milosti, který je mocen obnovit rodinu a napravit zkázu zapříčiněnou mnoha lety negativní výchovy. Řada
příkladů objasňuje, jak je možné v takových
případech postupovat.
Situace nevychovaného dítěte, které již
opustilo domov a sklízí ovoce své soběstředné existence, se zdá bezvýchodná. Otec či
matka takového dítěte budou bezpochyby
trpět zlořečenstvím, které je přirozeným důsledkem toho, že nezachovávali Boží zákony
(Přísloví 10:1b; 17-21; 29:15b). A také dítě
trpí proto, že rodiče selhali v řádné výchově:
Jeremiáš 31:29b – Otcové jedli hrozen trpký,
pročež zubové synů laskominy mají (dětem
trnou zuby – dosl. překlad)
Jakmile se však dítě dostane mimo autoritu
svých rodičů, stává se zcela zodpovědné za
své vlastní činy:
Jeremiáš 31:30 – Nýbrž raději: Jeden každý
pro nepravost svou umře. Každého člověka,
kterýž by jedl hrozen trpký, laskominy míti
budou zubové jeho.
Rodiče, kteří selhali, nemusí ztrácet naději,
37

PŘIKRYTÍ

protože Bůh je spravedlivý. Mohou spočinout v důvěře, že poté, co jejich nevychované dítě opustí domov, s ním Bůh bude jednat jako s jedincem, který je zodpovědný za
své vlastní činy. Bůh převezme výchovu nevychovaných dětí prostřednictvím lidských
autorit (jiných než rodiče) a prostřednictvím
životních tlaků. Rodiče, kteří se nacházejí
v takové situaci, mohou Bohu vyznat jakoukoli vinu, kterou si nesou v důsledku selhání ve výchově dětí, a mohou přijmout Jeho
úplné odpuštění. Také se mohou modlit za
to, aby se jejich dítě obrátilo k Bohu a přijalo Jeho výchovu. Když jsem já sám opustil
domov, modlila se za mne moje drahá matka dlouhých deset let, než jsem konečně zareagoval na Boží tlak a dopustil Mu změnit
můj promarněný život.
Dalším příkladem je svobodný či rozvedený
rodič, který musí své dítě vychovávat sám.
Takový rodič musí intenzivně spoléhat na
Boží nadpřirozenou pomoc navíc k tomu, že
bude důsledně zachovávat principy výchovy dětí, které Bůh stvořil pro úplné rodiny.
Řada svobodných či rozvedených rodičů
byla schopna své děti úspěšně vychovat i za
podmínek tak vážného hendikepu.
Rodič, který se nalézá v takové situaci
(ostatně jako všichni ostatní rodiče) by měl
navštěvovat zdravou církev, která vyučuje
Boží slovo, učit se Božímu charakteru a růst
do duchovní dospělosti. Svobodný či rozvedený rodič může své děti umístit např. do
soukromé školy, která má nastavena přísná
pravidla chování a důsledně vyžaduje jejich
dodržování. Matka by měla vyhledat školu
a církev, která má silné mužské vedení, aby
kompenzovala nepřítomnost otcovského
vlivu. A co je hlavní, takový rodič se musí
přidržet Bohem daného systému výchovy dětí a spoléhat na to, že Bůh vyplní slepá
místa. Jeho slovo zaslibuje, že
bude za otce sirotkům (Žalm
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10:14; 68:6; 146:9). Jeho milost je dostatečná na to, aby dodala sílu tam, kde má svobodný či rozvedený rodič slabiny (2. Korintským 12:9).
A konečně, rodiče někdy rozeznají své selhání, když je jejich dítě stále ještě doma. Může
se jednat třeba o divokého a zdánlivě nekontrolovatelného osmiletého divocha. (Mnoho
takových dětí dostalo nálepku hyperaktivní,
aniž by trpělo nějakými fyziologickými potížemi. Většina takových dětí je prostě jen
utržená ze řetězu a pod vládou své hříšné
přirozenosti.) Na druhou stranu může jít
o vzpurného výrostka, který se nikdy nepoddal vládě rodičů a který pravděpodobně
opustí domov, když se na něho rodiče budou
snažit aplikovat tento systém výchovy.
Před několika lety jsem byl ředitelem malé
křesťanské školy. Mezi jednadvaceti studenty byl jeden sedmiletý chlapec, kterého diagnostikovali jako hyperaktivního, a jedna
dvanáctiletá dívenka, která navštěvovala
dětského psychologa a byla utlumena sedativy. Po dvou měsících důsledné aplikace
Božích principů se chlapec zklidnil a bylo
možno s ním ve třídě pracovat. Psycholog
dívence vysadil sedativa a sdělil rodičům,
že už ho nemusí chodit navštěvovat. Ale
navzdory této i dalším úspěšným zkušenostem jsem si uvědomil, že pouze rodiče jsou
schopni vychovat své děti. Škola může jen
podpořit to, co se učí doma, ale nemůže rodiče nahradit.
Rodiče nevychovaných dětí, které ještě nejsou se věku dospívání, mají stále ještě čas
na to, aby nad nimi získali vládu a vyučili je.
Bude však nezbytné výchovný proces zintenzivnit. Rodiče takových dětí by si měli pečlivě prostudovat materiály obsažené v této
knize a pak se připravit na konflikty, které
se nevyhnutelně dostaví. Musí cílevědomě
a soustavně získávat vládu nad svými dětmi
a dovést je co nejrychleji k poslušnosti.
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Jako povzbuzení pro rodiče, kteří se nalézají
v takovéto svízelné situaci, uvedu skutečný
příklad ze života. Já a moje žena jsme byli
požehnáni a zároveň Bohem přitlačeni tím,
že se nám narodil inteligentní a tvrdohlavý
chlapec. Byl to on, kdo ve svých dvou letech
s chutí tahal odpadky z koše. Samozřejmě,
že pro jeho matku bylo takové chování nepřijatelné, a přikázala mu, aby to nedělal.
On však byl natolik tvrdošíjný, že když byl
přistižen, začal se zuřivým úsilím odpadky
vyhazovat až do okamžiku, kdy ho zastavila.
A i ve chvíli, kdy už ho zvedala ze země, se
stále ještě po koši sápal.

jsme učitele, aby nás informoval o každém
dalším úkolu. Chlapce jsme přiměli na referátech pracovat každý den od příchodu ze
školy až do okamžiku, kdy šel spát, a také
každý víkend, dokud nebyly referáty hotové. Na tomto jsme přísně trvali. Po dvou intenzivních týdnech pláče a citového vydírání se konečně poddal. Dokončil všechny své
referáty a přitom zjistil, že ho vyhledávání
materiálů a psaní referátů vlastně baví.

Jeho vzpoura pokračovala až do osmi let.
V té době již byl mistrem lži, aby svoji vzpouru přikryl a aby nebyl přistižen. Vyzkoušeli
jsme každý možný trest, na který by si rodiče jen mohli vzpomenout. Nesměl opustit
svůj pokoj, byla mu odejmuta všechna práva a opakovaně jsme mu vyhrožovali – samé
chybné metody. Nezdálo se, že by něco zabíralo, čím dál tím více se zatvrzoval ve své
nepoddajnosti. Tehdy jsme ještě o biblické
výchově dětí nic nevěděli.

S pozdravem

Nakonec došlo k určité situaci ve škole. Rozhodl se, že nebude psát referáty, které učitel dětem zadal za domácí úkol. Schoval svůj
úkol do zásuvky a tvrdil nám, že žádný domácí úkol nemá. Učiteli řekl, že své referáty
zapomněl doma. Nakonec nám učitel sdělil,
jaký má problém. To bylo v okamžiku, když
náš syn již nedonesl tři referáty. V té době
jsme neznali Boží slovo, ale věděli jsme, že
nemůžeme dopustit, aby náš chlapec pokračoval ve své lenosti a lhaní.
Nakonec jsme se v zoufalství rozhodli ho vyplatit za jeho lži a lenost a také ho potrestat
tím, že bude muset napsat kvalitní referáty
v rozsahu větším, než je obvyklé. A nehledě na to, jak dlouho mu to trvalo, nedovolili jsme mu dělat nic jiného, dokud nebyly
referáty dokončené a schválené. Poprosili

Mojí drahé mámě a tátovi, které mám velmi rád, protože mne milují, pečují o mne a
trestají mne, protože mne milují.

Ron
P.S. Miluji je! A proč bych neměl.
Od tohoto konfliktu byl náš syn velmi poslušný. Nebyl dokonalý, ale normálně se
poddával naší vůli. Teď je z něho výjimečně
čestný člověk, vystudoval střední a vysokou
školu s výborným prospěchem a působí jako
vedoucí oddělení softwarového vývoje.
Neexistuje nic jako „špatné símě“. Pokud
jste se vydali cíli získat vládu nad svými
dětmi, jste ochotni využít Boží moci a být
důslední v uplatňování Božích výchovných
principů tak dlouho, jak bude třeba, pak
budete schopni si podmanit vůli vzpurného dítěte. Nicméně, rodičům zatvrzelého
mladého dospívajícího (který je ve věku,
kdy může odejít z domu, když se zintenzivní
tlaky) se možná nepodaří uvést ho pod svoji
vládu. Pokud již rodiče nejsou schopni přimět vzpurného dospívajícího, aby se jejich
autoritě podřídil, budou ho muset k výchově předat Bohu.
Rodiče, kteří se musí uchýlit
k drastické proceduře a přinutit své dítě buď k poslušnosti,
nebo aby opustilo domov, by
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se měli ujistit, že dítě ví, čemu bude čelit.
Měli by ho varovat, že zkoušky, které se mu
postaví do cesty, budou od Boha, aby bylo
schopno správně identifikovat svoji budoucí
bolest jako trestání. Příklad takového varování nalézáme v nezkráceném vydání knihy
Robinson Crusoe.
V první kapitole jej otec varuje před tím, aby
se vydal na moře:
Řekl mi, že můj starší bratr mi slouží jako příklad, protože k němu mluvil stejně přesvědčivě v marném pokusu jej odradit, aby se
nevypravil do války. To se mu však nepodařilo, protože můj starší bratr, hnán svými mladickými touhami, sběhl k armádě a byl zabit.
I když mi otec řekl, že se za mne nepřestane modlit, jasně mi sdělil, že pokud podniknu tento bláznivý krok, Bůh mi nepožehná.
Až budu v situaci, kdy se octnu bez pomoci,
budu mít dost času na to, abych si vzpomněl
na okamžik, kdy jsem zavrhl jeho radu.
Nadpis druhé kapitoly zní „ … Pro neposlušnost rodičům mě nyní stíhá zásah prozřetelnosti – zajati piráty ze Sallee a všichni
prodáni do otroctví …“ Celá kniha vypráví
příběh muže, který čelí obrovským tlakům
v důsledku vzpoury vůči rodičům. Kniha také
ukazuje, jak se tato trápení proměnila v požehnání poté, co se Crusoe obrátil k Bohu.
Následující dopisy Anně Landersové (pozn.
překladatele: pravidelný novinový sloupek
Ask Ann Landers vycházel v řadě novin ve
Spojených státech v letech 1943 - 2002)
také ukazují pozitivní výsledky navzdory tragickým okolnostem doma:
Drahá Anno, musím odpovědět na dopis od
„Zdrcených rodičů“, poněvadž
jsem nesporně jednou z těch,
kterých se to týká. Byla jsem
dítě, které potřebovalo být
vyhozeno z domu.
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Začalo to, když mi bylo dvanáct let – neustále jsem byla s někým v konfliktu a působila
nesnáze. V šestnácti letech mě poprvé zatkli. Pak následovalo sedm dalších zadržení.
Odmítla jsem chodit do školy, opíjela jsem
se, byla jsem na drogách a své rodině jsem
způsobila mnoho zármutku.
Mnohokrát jsem se dostala do ostrého
konfliktu se svým bratrem, protože jsem si
přála, aby naše máma zemřela, a nadávala
jsem jí, jako by byla pouliční pes.
A pak se to stalo. Máma řekla: „Ven!“ Když
jsem ji políbila na rozloučenou, mohla si oči
vyplakat. Tehdy jsem si uvědomila, že jsem
ji rvala na kusy.
Musela jsem jíst, a tak jsem si našla práci.
Brzy jsem zjistila, že když jsem rozložena
drogami, nejsem schopna pracovat, a tak
jsem nastoupila do protidrogového centra a
abstinovala. Ti lidé tam byli opravdu úžasní.
Trvalo nějakou dobu, než jsem sebrala odvahu k návštěvě rodičů. Srdce se ve mně
rozplynulo, když mi maminka a bratr řekli,
že jsou hrdí na to, že jsem opět součástí rodiny. Táta mi vzdal ten nejlepší kompliment
vůbec, když mi řekl, že se ze mě nakonec
přece jen stal skutečný člověk.
To všechno se stalo proto, že mě máma přinutila, abych vyrostla. Bylo k tomu třeba
osmnáct let slz a bolesti, jeden den na to,
abych se spakovala a vypadla, jeden rok utrpení (mojí maminky i moje) a další tři roky
na zbudování toho krásného života, který
nyní žijeme.
S láskou, úctou a díky.
Drahá Anno, v březnu 1976 jsme v den osmnáctých narozenin vyhodili našeho syna na
ulici. Šest předchozích let jsme ho sledovali,
jak postupně ničil sám sebe. Mezitím studoval jeden rok na univerzitě – jeho odborným
předmětem byl poker (školné: 6 200 dolarů). Nakonec jsme se rozhodli, že má právo
zruinovat svůj život, když bude chtít, ale že
my mu v tom nebudeme pomáhat.
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Čelili jsme jeho hněvu (a nadávkám) a odmítli jsme mu dát peníze na jeho živobytí
u kamarádů. Dokonce jsme odmítli mu podepsat formuláře, kterými žádal o přidělení
dávek v nezaměstnanosti a potravinových
lístků.
Jednou nám volali z nemocnice vzdálené
třicet mil. Někdo mu do kávy nasypal halucinogen. Vyděsilo nás to k smrti, ale odmítli
jsme za ním jet a vidět ho. Místo toho jsme
řekli jeho příteli, který nám volal, že si náš
syn zvolil nebezpečný a bláznivý způsob života a že se k němu nepoženeme při každé
příležitosti, kdy se dostane do potíží.
Bůh byl s námi. Trvalo to pouhých šest měsíců žebrání a spaní v metru, než náš syn
přišel k sobě.
Po několika týdnech přemýšlení nad posledními šesti měsíci svého života (během kterých mu bylo opakovaně ukradeno všechno,
co vlastnil), kdy přišel o svou hrdost a ztratil
veškeré zázemí, se náš syn rozhodl, že takový život už opravdu žít nechce.
To vše se stalo před dvěma a půl lety. Dal
se k armádě a opravdu miluje disciplínu a
zázemí. Dnes je z něho skvělý, šťastný a produktivní muž, který má zdravou sebedůvěru. A já jsem vděčný Bohu za to, že jsme měli
odvahu ho vyhodit z domu.
Tyto příklady ukazují, že pro rodiče, kteří
selhali, je vždycky ještě naděje. Existuje naděje na zázrak, který může být výsledkem
toho, že rodiče použijí Boží slovo. Existuje
naděje pro rodiče, kteří se rozhodnou spolehnout na Boží moc a budou Mu důvěřovat, že překoná jejich slabosti. Naděje je
také v tom, že Boží láska bude pronásledovat ztraceného dospívajícího a bude s ním
zacházet naprosto spravedlivě. Mají-li rodiče dospívajícího, který se dostal mimo jejich
vládu, navrhl bych jim, aby se oba zúčastnili
několika sezení místní pobočky Toughlove
(pozn. překladatele: Drsná láska (Toughlove) je svépomocný program pro rodiče, děti
a společnost, která se potýká s problema-
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tickým chováním dospívajících). I když je to
sekulární organizace, rozumějí tomu, jak je
třeba jednat s mládeží, nad kterou rodiče
ztratili fyzickou autoritu.
Rodiče, kteří čelí těžkému konfliktnímu období, by měli, než se jim podaří získat vládu
nad jejich nevychovanými dětmi:
1. Dobře se seznámit s informacemi obsaženými v této knize a prostudovat kontext všech biblických veršů, které jsou
v ní uvedené.
2. Učinit závazek, že při výchově dítěte budou důsledně uplatňovat tyto principy,
dokud nedosáhnou vytýčeného cíle.
3. Modlit se k Bohu o Jeho nadpřirozenou
moc a osobní vedení, aby Jeho principů
správně využívali.
4. Přesně vysvětlit svým dětem, co se chystají udělat. Měli by dětem vyznat svoji
vinu za to, že nenásledovali Boží vůli, a
pak je informovat o jejich zodpovědnosti a rozhodnutí před Bohem.
5. Jít do toho!
Bůh zaslibuje požehnání rodičům, kteří budou úspěšní:
Přísloví 10:1a – Syn moudrý obveseluje
otce,
Přísloví 23:24, 25 – Náramně bývá potěšen otec spravedlivého, a ten, kdož zplodil
moudrého, veselí se z něho. Nechať se tedy
veselí otec tvůj a matka tvá, a ať pléše rodička tvá.
Přísloví 29:17 – Tresci syna svého, a přineseť odpočinutí, a způsobí rozkoš duši tvé.
Přísloví 31:28 – Povstanouce synové její, blahoslaví ji;
manžel její také chválí ji.
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