KŘESŤANSKÝ ČASOPIS O RODINĚ
Březen 2011, č. 30

Cena 80 Kč

CO VÁM DÁVÁ SKUTEČNOU HODNOTU ANEB
NEJSTE DIVNÍ - JSTE VZÁCNÍ • PŘEPASUJE SILOU BEDRA SVÁ
USMĚVAVÁ TVÁŘ • DŮSLEDNOST

OBSAH:
Úvodník

1

Skrytý hrdina tragédie v Tusconu

2

Povznes se nad to!

3

Přepasuje silou bedra svá

4

Nepečujte o život svůj

9

Usměvavá tvář

10

Co vám dává skutečnou hodnotu
aneb nejste divní - jste vzácní

12

Plakátek pro chlapce

15

Dopis svobodným dívkám

19

Důslednost

22

Andrea Boccelli: Příběh

23

Naprav nejdřív sama sebe

24

Mami, proč to musím mít tak těžké?

30

S laskavým svolením autorů z anglických originálů přeložili: K. Klusoňová, M. Oulická, R. Oulický.
Povolení k obrázku na str. 23 nahoře: This work is licensed under the Creative Commons AttributionShareAlike 2.0 Generic License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California,
94105, USA.
Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku 1613.
Vydal: PATMOS; MK ČR E 16353
Navštivte, prosíme, naše internetové stránky www.patmos.cz, kde nabízíme další materiály, kontakty
a informace. Budeme rádi, když nám napíšete na e-mailovou adresu prikryti@patmos.cz nebo na adresu
PATMOS, U Potoka 26, 252 65 Tursko.

PŘIKRYTÍ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
před několika lety jsme s dcerkami nakoupily různé cibulky kytiček. Na podzim jsme je vložily do země. Byla to velmi pěkná a nenáročná práce. Pak přišla
zima a na cibulky jsme skoro zapomněly.
O to větší bylo naše překvapení, když na
jaře záhonek krásně rozkvetl. Naše práce nám přinesla radost a užitek, i když
celou zimu bylo vše skryté.
Tuto zimu jsme oknem koukali na zasněžený záhonek, ani keříčky levandulí
nebylo vidět. Když sníh slezl, byl začátek
února. Povzdychla jsem si: Na kytičky si
budeme muset ještě asi měsíc počkat.
Ale skryté cibulky nás překvapily již
5. února! Pod jednou levandulí se objevily tři sněženky, za pár dní jich přibylo
a začaly kvést i krokusy. Dívám se na ně
s nadějí a ohromnou radostí - brzy tu
bude jaro. ☺ Je úžasné, jak to vše Hospodin Bůh nádherně vymyslel!
Jaro je specifické roční období. Jako by
nabízelo šanci k něčemu novému.
„Ozval se milý můj, a řekl mi: Vstaň, přítelkyně má, krásná má, a poď. Nebo aj,
zima pominula, prška přestala a odešla.
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Kvítíčko se ukazuje po zemi, čas prozpěvování přišel, a hlas hrdličky slyší se
v krajině naší.“ (Píseň 2:10-12)
Ráda bych povzbudila sebe i vás k tomu,
abychom to neminuli! Je totiž mnoho
věcí, které můžeme přirozeně, ale i duchovně zasít, zasadit, opravit, prokypřit
půdu atp.
Kéž tedy vstupujeme do každodenních
situací, do výchovy svých dětí, do vztahů s lidmi, ale především do vztahu
s naším Bohem s novou chutí, odhodláním, zápalem, silou a životem.
Když zasejeme dobré, jistotně budeme
dobré i sklízet!
S láskou
Gabriela Procházková

Brky svými přikryje tě
a pod křídly Jeho
bezpečen budeš.
Žalm 91:4
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Skrytý hrdina tragédie
v Tucsonu
Ron Hutchcraft

Zas jeden takový den. Národ šokovaný a otřesený zármutkem a zprávami jediné násilné
události. Příval smrtelných střel v supermarketu v Tucsonu v Arizoně trval jen pár vteřin,
způsobené škody se však měří délkou lidských životů.
Není třeba kupit další slova na nekonečné komentáře, které vysílá televize. Těch ztracených životů je nám hluboce líto. Modlíme se za ty, kdo přežili, a za jejich rodiny. Vážíme
si hrdinů, kteří povstávají v té nejtemnější hodině.
Pro mě osobně je takovým hrdinou Dorwin Stoddard. Jeho jméno bude pravděpodobně
jen drobnou zmínkou v příběhu, který ovlivnil řadu známých osobností. Ale to málo, co o
něm z tohoto příběhu víme, se mne dotýká. Vytáhněme ho tedy na okamžik ze stínu do
světla. Ukázal mi totiž na něco velmi důležitého.
Dodnes není jisté, zda Dorwin a jeho žena Mavy byli
... když začaly létat
v obchodu Safeway nakupovat, nebo šli na schůzku
kulky, Dorwin se vrhl
s jejich kongresmankou. Ale když začaly létat kulky,
na svoji ženu a přikryl
Dorwin se vrhl na svoji ženu a přikryl ji, aby ji ochránil. Byla zraněna, ale přežila. Dorwin zemřel pro její
ji, aby ji ochránil. Byla
záchranu.
zraněna, ale přežila.
Dorwin a jeho žena patřili v jejich církvi k jedněm
Dorwin zemřel pro její
z klíčových lidí. Dorwin byl spasitelem života své ženy.
záchranu.
Dobře věděl, co Bible myslí tím, když říká: „Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev, a vydal sebe
samého za ni.“ (Efezským 5:25). Dorwin Stoddard zemřel, když pro svoji ženu udělal to,
co Ježíš udělal pro nás.
Udělal bych to samé já? Není v oběti tohoto manžela něco, o čem by měl přemýšlet každý
manžel? Položil bych instinktivně bez přemýšlení svůj život, abych zachránil život ženy,
kterou miluji? Věřím, že ano.
Ale pro nás manžely je tu ještě těžší otázka k sebereflexi. Upřednostňuji každodenně život
svojí ženy před svým vlastním? V určitém slova smyslu je snazší za ženu, kterou milujete,
položit život v jednom posledním přívalu kulek než v nekonečných rozhodnutích každodenního života. Pokládám svůj život tím, že obětuji to, co chci dělat, abych jí mohl naslouchat,
když potřebuje být vyslyšena? Odlehčuji jejímu nákladu tím, že přiskočím ku pomoci, i když
se mi chce zrovna odpočívat? Upřednostňuji její potřeby a priority před vlastními? Žiji podle rady, kterou mi dal pastor v den naší svatby – „první místo patří jí“?
Mám tušení, že rozhodnutí obětovat se pro svou ženu není náhlé impulzivní rozhodnutí
v okamžiku krize. Je to instinkt vypěstovaný skrze tisíc malých obětí učiněných ve spo2
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lečném životě.
Každý muž, který tak činí, je hrdina. I když se o něm nepíše v novinách. Ale zcela jistě je
hrdinou pro ženu, kterou miluje. A pro Boha, který visel na kříži.
www.hutchcraft.com/blogs/ron-hutchcrafts-blogs/hidden-hero-in-the-tucson-tragedy

Povznes se nad to!
Brzy ráno mě máma vzbudila a
já jsem se rychle oblékla a honem do auta. Jela jsem na misijní cestu do Švýcarska. Bylo už
9 hodin ráno a my jsme pomalu
nasedali do letadla. Venku bylo
i ř jsem
j
ěl takový
k ý smíšeíš
sychravo, ošklivo a zamračeno. Uvnitř
měla
ný pocit. Byla jsem natěšená na cestu, a když jsem se podívala
z okna, tak do mě ďábel narval spoustu důvodů, abych byla
mrzutá. Docela jsem se v sobě prala, bojovala a potlačovala
v sobě ten divný pocit. Moc jsem si oddychla, když se letadlo
začalo pomalu rozjíždět po ranveji. Zavřela jsem oči.... a najednou jsem ucítila teplo a světlo. Otevřela jsem oči a uviděla jsem
SLUNÍČKO!!!!!!!! Páni, to byla nádhera! Ucítila jsem, jak se začínám rozpouštět. Navenek i zevnitř. To vám byl tak příjemný
pocit! Věděla jsem, že ďábel nemá místo.
Večer jsme dorazili do hotelu a za nějakou hodinu měla být
večeře. Táta šel volat mamince, že jsme v hotelu, a já se
vybalila a začala jsem přemýšlet o tom, co jsem viděla.
A nejednou mi to došlo. Ten můj divný pocit = tělesné
utlačování a mrzutost, letadlo = Duch svatý, sluníčko = Boží přítomnost. A co to znamená prakticky?
Máte mrzutou náladu, ďábel do vás narve všechny důvody, proč být protivní. A vy se musíte chytit Ducha svatého a vzlétnout neboli povznést
se nad to a být v Boží přítomnosti. Tak nedejte prostor ďáblu a povzneste se nad to!
Kristýnka Klusoňová (10 let)
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Přepasuje silou bedra svá
Delwyn McAlister

„Přepasuje silou bedra svá, a zsiluje ramena
svá.“ Přísloví 31:17
BIBLICKÁ STUDIE
Zbožná žena pilně pracuje a je aktivní. Hebrejské písmeno „het“, které je ve slově „přepasuje“, vypadá jako obrázek oplocení či pevné ohrady. Mluví to o ženě, která se ohrazuje proti
zvykům, které brání tomu, aby byla fyzicky zdatná a zdravá. Ví, že se musí udržovat v dobré
kondici, aby byla schopná naplňovat potřeby své rodiny. Měly bychom se všemožně snažit,
abychom se zachovaly při síle a zdravé, mít na paměti, že naše těla jsou „chrámem Ducha
svatého“ (1.Kor. 6:19).
SILNÉ A ZDRAVÉ TĚLO
„Nejmilejší, žádámť obzvláštně, aby ses dobře měl, a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se
má.“ (3. Janův 1:2)
„Oslavuji tě, protože se hrozným skutkům tvým divím, divní jsou skutkové tvoji a duše má
zná je výborně.“ (Žalm 139:14)
(„Budu tě oslavovat, protože jsem předivně a úžasně stvořen, tvoje skutky jsou podivuhodné a moje duše to dobře ví.“ – překl. z KJV)
„A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré.“ (Genesis 1:31a)
Ženy nebyly stvořeny se sklonem k žádné z nemocí, které v současné době zaplavují v epidemickém měřítku ženskou populaci západního světa. Když si někdo se svým tělem zahrává,
zvláště pak s ženskými částmi, může si přivodit předčasnou smrt. Na druhou stranu znám
milé, zbožné ženy, které si Pán povolal domů brzy. Nepopírám skutečnost, že žijeme v porušených tělech a že každý z nás jednoho dne přejde z tohoto života do věčnosti. Nicméně
v některých případech si ženy neuvědomují, jakou újmu působí svému vlastnímu tělu. Mnohé
nemoci a slabosti, kterými ženy trpí, si mohou ve skutečnosti přivodit samy. Musíme se naučit, jak minimalizovat riziko určitých nemocí. Jak se říká, „prevence je lepší než léčba“.
JSI UNAVENÁ A VYČERPANÁ?
Nepřítel vyšel, aby zničil křesťanské rodiny. Často si bere na mušku matky, protože ony jsou
„mdlejším osudím“ (1.Petr. 3:7) a jsou citlivější na taktiku nepřítele (1.Tim. 2:13-14).
Jednou z jeho úspěšnějších metod je „vyčerpávat, unavovat svaté Nejvyššího“ (překl. KJV,
4
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Dan. 7:25) tím, že obírá ženy o sílu, a tak se mnohé z nich
cítí slabé a vyčerpané.
„Protož takto praví Panovník Hospodin: Již se blíží nepřítel, a to na všecko vůkolí země této, a tenť odejme
od tebe sílu tvou, i budou rozchvátáni palácové tvoji.“
(Amos 3:11)
Jsi-li slabá, unavená a vyčerpaná, je pro tebe naděje! Nemusíš se v tomto stavu ploužit dál. Nepřítelova taktika je
„krást, mordovat a hubit“ (Jan 10:10). Ale slavná zpráva
je, že Ježíš přišel, aby „kazil skutky ďábla“ (1.Jan 3:8),
proto abyste „život měly, a hojně měly“ (Jan 10:10). Jsi
unavená? Chceš být vitální? Čti dál.
„Zdaliž nevíš, zdaž jsi neslýchal, že Bůh věčný Hospodin,
kterýž stvořil končiny země, neustává ani zemdlívá, a že
vystižena býti nemůže moudrost jeho? On dává ustalému sílu, a tomu, ješto žádné síly nemá, moci hojně udílí.“
(Izaiáš 40:28-29)
Ustalý znamená „vysílený, vyčerpaný, unavený, mající
dost“. Slovo síla se vykládá jako „vitalita, energie, svěžest, život, výkonnost, zdatnost, hojnost“. To je pravý
opak! Bůh ti slíbil vitalitu a schopnost být produktivní.
Boží zaslíbení síly a vitality je pro ty, kdo přivádějí na
svět děti a vychovávají je k cestě, kterou by měly jít.
Máme se toho chopit! Vždycky, když se cítíš vyčerpaná,
můžeš čerpat z Božích zdrojů. Má to však určité podmínky.
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Pohled do historie:
V biblických dobách byl pás
základní součástí oblečení,
nosili ho muži i ženy. Obyčejný
pás byl vyroben z kůže (2.Král.
1:8, Mat. 3:4). Honosnější
pás se zhotovoval ze lněného
plátna (Jer. 13:1, Ezech. 16:10)
s hedvábnou výšivkou, někdy
byl dokonce vyšíván zlatou či
stříbrnou nití (Dan. 10:5, Zj.
1:13, 15:6) a nezřídka vykládaný zlatem, drahými kameny či
perlami. Vojenský pás se nosil
kolem pasu, na něm byl zavěšený meč nebo dýka (Soud.
3:16, 2.Sam. 20:8, Ž. 45:4).
Takže přepasování beder naznačuje přípravu k boji nebo
aktivní přístup. Opasky sloužily
jako kapsy, a mezi Araby je
tomu tak dodnes, a také jako
peněženky – jeden konec
opasku byl k tomuto účelu
přehnutý zpět.
Autor neznámý

„Ustává a umdlévá mládež, a mládenci těžce klesají, ale
ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají.“ (Izaiáš 40:30-31)
Slovo očekávat znamená „svázat dohromady, čekat a trpělivě zůstávat“. Abychom mohly
obdržet z Božích zdrojů, musejí být splněny tyto tři podmínky. Hebrejská definice slova
svázat je „spojit dohromady kroucením“. To popisuje blízkost, kterou musíme mít s naším
drahým Pánem. Popisuje intimní, blízké pouto, kdy dvě srdce bijí ve stejném rytmu. Jsi
„jedno“ s Ježíšem Kristem?
Naše služba je svatá – slavná příležitost, která ovlivní budoucí generace. Ve své vlastní síle,
se svými vlastními schopnostmi nejspíš dojdeš k závěru, že je to naprosto vyčerpávající
úkol. Ale když jdeš bok po boku se svým Spasitelem, čteš Jeho Slovo, vyléváš své srdce
5
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Praktická
aplikace
Kroky k udržení silného a
zdravého těla:
Níže jsou uvedeny
některé praktické
kroky, které je třeba
podniknout k tomu,
aby ses udržela fyzicky
zdatná:
• Pij dostatečné
množství čerstvé
vody (8 sklenic
denně, pokud kojíš,
více).
• Jez zdravou stravu
(hodně čerstvého
ovoce, syrové
zeleniny a vlákninu).
• Pokud je potřeba,
užívej multivitamíny.
• Udržuj se v kondici.
Nejspíš nemáš
čas chodit někam
cvičit, ale pravidelná
procházka v ostrém
tempu nezůstane bez
užitku.
• Snaž se chodit včas
spát.
• Vyhraď si čas na
„Upokoj se, a věz, žeť
jsem já Bůh“.
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ve chvále a prosbách a trpělivě na Něj očekáváš, až promluví
k tvému srdci, budeš vybavena mocí shůry.
Maminky, udělejte si po ránu čas na setkání s Pánem, i kdybyste měly jedno dítě kojit a druhé se k vám tulilo z druhé strany.
Je pro ně užitečné, když vás vidí, jak „hledáte nejprve království
Boží“. Aktivně usilujte o Boží přítomnost během každého dne,
tak že na Něj budete mít upřený svůj pohled. Zpívejte Jeho
chvály, zastavte se, abyste se pomodlily za děti a s dětmi, přemýšlejte nad Jeho Slovem, a vznesete se na orlích křídlech.
Před nedávnem jsem pozorovala orla, jak bez námahy kroužil
po obloze. Šeptala jsem ve svém srdci: „Pane, nauč mě, jak se
vznášet na orlích křídlech.“
Orel krouží vysoko nad okolnostmi a dívá se na věci ze širší perspektivy. Povím vám krátký příběh, který se jmenuje
O TŘECH ZEDNÍCÍCH, a krásně ilustruje, proč je tak důležité
pohlížet na věci ze správné perspektivy:
Někdo přijde k prvnímu zedníkovi a zeptá se: „Promiňte,
pane, co děláte?“ Zedník se na něj nasupeně podívá a řekne:
„Co bych dělal? Rovnám na sebe cihly. Copak nevidíš?“ Tak
mu poděkoval za odpověď a přistoupil ke druhému zedníkovi:
„Promiňte, pane, co děláte?“ Druhý zedník odloží s povzdechem nářadí a řekne: „Co dělám? To, co dělám, zabezpečuje
mou rodinu.“ Poděkoval mu a obrátil se s otázkou na třetího
zedníka: „Promiňte, pane, co děláte?“ Třetí zedník pohlédne
na tazatele, změří pohledem svoje dílo a pak vzhlédne k nebi.
„Co dělám? Stavím chrám.“
– Autor neznámý
„Maminko, jsi sochařem, který formuje životy, aby ovlivnily
národy. Tvůj vliv je větší, než si uvědomuješ. Určuješ osud
svého národa. Nejenže máš vliv na svůj národ, ale i na budoucí generace! Nejenže máš vliv na budoucí generace, ale i na
věčnost. Když ti Bůh dá malé dítě, držíš ve svých rukou věčnost! Tvé děti přicházejí od Boha a směřují do Jeho věčných
záměrů. My matky jsme dostaly tu výsadu, že můžeme děti
v tomto životě připravit na jejich budoucí osud.“
– Nancy Campbell
V roli matek se nám může stát, že se natolik zaměříme na
otročinu nekonečných domácích povinností a řešení výchovných problémů, že lehce zapomeneme vnímat širší kontext.
Každá naučená lekce, každá služba, každý laskavý skutek,
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každé slovo moudrosti je další stavební kámen
k rozšíření Božího království.
Orel se nemůže „vznášet křídly“, když je zcela
zaujatý věcmi tohoto světa. Když tě obtíží starosti a trápení, nepodaří se ti vznést se do výšin
mateřství, které jsou pro tebe připraveny. Ale
když odložíš svá břemena u paty kříže a necháš
je tam, můžeš chodit v novotě života. Poběžíš, a
nebudeš umdlévat. Půjdeš, a nezeslábneš.
„Zloděj nepřichází, jediné aby kradl a mordoval
a hubil; já jsem přišel, aby život měly, a hojně aby měly.“ Jan 10:10
Po mnoho let jsem si kladla otázku, proč mnohé křesťanské ženy nezakoušejí život a hojně
života, až mi to jednoho slavného dne Pán ukázal. Od toho okamžiku se můj život úplně
změnil. Klíč, který otevřel dveře k hojnosti života, byl tak převratný, že jsem měla nutkání
hlásat to ze střech a dát to na vědomí všem křesťankám. Věřím, že klíč k obdržení hojného
života je obsažen v následujícím verši:
„On pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští
Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.“ (1. Tessalonicenským 5:23)
V původních rukopisech slovo ve všem (cele) znamená „naprosto dokonale, úplně až do
konce“, zatímco slovo celý znamená „úplný v každé části, dokonale zdravý, neporušený,
celistvý“. Slovo zachovat znamená „střežit před újmou či zraněním, dávat na něco pozor,
živit, pevně držet“.
Tento verš mluví o celistvosti ducha, duše a těla – všechny tři části mají být zachovány bez
úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ženy se často zaměří na zevnější tělo nebo
jen na duši, aby obdržely hojnost života, ale dokud se nebudou zabývat všemi třemi oblastmi ve zmíněném pořádku, jejich úsilí bude marné.
Hojnost života je prožívání života v plnosti. Jedná se o život, který přetéká! Řecké slovo pro
hojnost v Janovi 10:10 je „perisseuma“, což znamená „superhojnost“! Celistvost mluví o „úplnosti a plnosti“.
Ježíš přišel, aby lidi uzdravil (Jan 5:6, Mk. 3:5, 5:34, 6:56, 10:52,
Mat. 12:13, 14:36, 15:28, 31, Luk. 7:10, 17:19, Sk. 9:34). Řecké
slovo pro uzdravit je „sozo“ a znamená „spasit, zajistit, uzdravit,
zachovat, ochránit, udělat dobře a dát do pořádku“. Webstrův
slovník popisuje celistvost jako být „úplný, neporušený, dokonalý
a mající všechno pohromadě“.
„A vy v něm jste doplněni,…“ (Kolossenským 2:10a)
Každý člověk je bytost tvořená třemi částmi, stejně jako Jeho
7

PŘIKRYTÍ

Březen 2011

Stvořitel. Bůh je trojjediný a obsahuje
Otce, Syna a Ducha svatého. Jsou to tři
oddělené identity, a přitom ti tři jsou
jedno.
„Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou.“ (1. Janův 5:7)
Proto sestává-li Bůh ze tří částí, s lidmi je to stejné. Jak se
vysvětluje v 1. Tessalonicenským 5:23, každá lidská bytost je
ze tří částí: ducha, duše a těla. Chtěla bych, abyste věnovaly
zvláštní pozornost pořadí složek uvedených v našem oddílu
Písma. Je to duch, duše a tělo, jenže většinou, když se tyto
části vyjmenovávají, bývá to v pořadí: tělo, duše a duch.
To vysvětluje, proč tolik žen čelí na své cestě životem mnoha
složitostem. Život v nesouladu s tímto pořadím povede k množství duchovních, emocionálních i fyzických komplikací.
„Nebo smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak ducha život a pokoj.“ (Římanům 8:6)
„Jestližeť pak Duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá v vás, ten, kterýž vzkřísil Krista z mrtvých, obživí i smrtelná těla vaše, pro přebývajícího Ducha jeho v vás.“
(Římanům 8:11)

Podmínky
pro prijetí
ˇ
síly:
• Slabost (2. Korintským 12:9-10)
• Žádná síla
(Izaiáš 40:29)
• Tiše sedět
(Izaiáš 30:7)
• Očekávat na Boha
(Izaiáš 40:31)
• Tichost
(Izaiáš 30:15)
• Důvěra
(Izaiáš 30:15)
• Radost Hospodinova (Nehemiáš 8:10)
• Chudoba
(Izaiáš 25:4)
• Potřebnost
(Izaiáš 25:4)
• Zůstávat v Kristu
(Filipenským 4:13)

„Ale já naplněn jsem silou Ducha Hospodinova,…“
(Micheáš 3:8a)
Odkud přichází síla a moc? Podle těchto veršů vychází z Ducha
Hospodinova přebývajícího ve tvém nitru! To, co obživuje tvé
tělo a pomáhá je udržet při síle a zdraví, je moc Božího Ducha
v tobě!
Paní Jonathan Goforth, misionářka v Číně, měla velkou rodinu
s mnoha malými dětmi, o které se starala. Byla rovněž zodpovědná za spoustu misijní práce. Jednou, když byla zavalená prací a zjistila, že jí docházejí síly, rozhodla se prozkoumat
Písmo a zjistit, jestli jsou nějaké podmínky k tomu, aby mohla
přijmout Jeho sílu. Řekla: „Výsledek mé studie byl pro mě radostí a překvapením a pro mnohé, kterým jsem ho později
předala, byl pomocí a požehnáním, protože každou z daných
podmínek mohl naplnit i ten nejslabší.
8
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Nepečujte o život svůj ...
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Blažena Konečná

Díky Bohu mám práci, kde pracuji se zví- „Dobrý den.“
řaty. Což je naprosto úžasné. Byla to má „Vy tady pracujete?“
velká touha, kterou mi Hospodin splnil. Při „Ano.“
nástupu mi paní z personálního odděle- „Jste zaměstnancem této společnosti?“
ní povídá: „A vezměte si s sebou něco na „Ano.“
převlečení.“ Co by se tak u mě v garsonce „Jak se jmenujete?“
mohlo najít? Tepláky a nějaký svetr …
Tak to už bylo na mě trochu dost. Co je toNo, nějakou chvíli jsem v tom chodit doká- muhle návštěvníkovi do toho? Proč potřezala, ale když jsem zjistila, že všichni ostatní buje vědět mé příjmení?! Ale překonám se
pracovníci jsou ve vkusných kvalitních tep- a odpovím: „Konečná.“
loučkých uniformách a jen
„Jestli jste si toho ještě nejá jsem v šedých teplácích
všimla, tak já jsem ředitel.“
a svetru, díky kterému jsem
Mé překvapení bylo velké.
... pomalu jsem si
byla viditelná opravdu na
„Jak to, že nemáte uniforuvědomovala, co
velkou vzdálenost, zahořela
mu?“
to setkání vlastně
ve mně touha mít taky takoRychle hledám slova pro
znamenalo.
vé oblečení. A nejen abych
správnou odpověď.
„Bože,
Ty
ses
mi
„zapadla“ mezi ostatní pra„Protože jsem tady teprve
takovým způsobem
covníky, ale hlavně aby mi
tři týdny.“
bylo teplo.
„A to po třech týdnech
postaral o mé
Nastal pro mě čas prošení
ještě nemáte uniformu?
oblečení?
Hospodina za uniformu.
Pracujete na ptačím odDíky, Pane!
„Pane prosím, dej mi to
dělení?“
oblečení, Ty víš, jak moc ho
„Ano.“
chci, jak moc ho potřebu„Děkuji.“ Rázným krokem
ji…“
s telefonem v ruce odchází. (Asi proto, aby
A pak jednou… Něco se mi přihodilo:
mohl mého vedoucího co nejrychleji oslovit.)
Byl teplý únorový den – což jsem s velkou Nehnutě jsem stála na místě a pomalu jsem
vděčností přijala. Nemusela jsem mrznout si uvědomovala, co to setkání vlastně znapři čištění voliér.
menalo.
Zrovna si beru nářadí a chystám se uklidit „Bože, Ty ses mi takovým způsobem postaral
první voliéru, když vtom… S pozdravem ke o mé oblečení? Díky, Pane! Ty mě stále přemně přistoupí nějaký člověk.
kvapuješ! Ty jsi tak mocný a silný! Sjednáš mi
schůzku s panem ředitelem, aniž bych vědě„Dobrý den.“
9
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la, že je to pan ředitel, právě proto, že to oblečení, na které jsem čekala, pro mě máš.“
Na druhý den mi pan vedoucí oznamuje:
„Dneska vyfasujete oblečení.“ A se smíchem dodává: „Panu řediteli jste se zdála
moc pestrobarevná.“
Odpoledne jsem si pro celou výbavu zašla
na sklad.
„Chtěla bys i boty?“
S nadšením jsem přikývla.
Měla jsem plnou náruč, ani jsem to všechno
nemohla pořádně pobrat.
To, co pro mě Hospodin učinil, mi velmi připomíná verše z Písma:
Matouš 6:25-26 – „Protož pravím vám: Nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili,
ani o tělo své, čím byste je odívali. Zdaliž
není život více nežli pokrm, a tělo více nežli

oděv? Hleďte na ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnou, ani shromažďují do stodol, ale
Otec váš nebeský živí je. I zdaliž vy jich mnohem nepřevyšujete?“
A další verše:
Matouš 6:33 – „Ale hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše
bude vám přidáno.“
Cožpak Bůh neví, co potřebujeme? Ten, který stvořil celou zemi i vesmír, dopodrobna
zná každého z nás, cožpak by se nepostaral
o potřeby svého lidu?
Izaiáš 55:6 – „Hledejte Hospodina, pokudž
může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.“
Přísloví 21:21 – „Kdo snažně následuje spravedlnosti a milosrdenství, nalézá život, spravedlnost i slávu.“

Usměvavá tvář
Nancy Cambell

„Nestydatost tváři jejich svědčí proti nim.“ Izaiáš 3:9
(dosl. podle KJV: Výraz jejich tváře svědčí proti nim.)
Jednoho rána jsem se šla projít se svými dcerami Evangelinou a Serenou a zeptala jsem se
jich: „Jak dosáhneme toho, aby v našich domovech vládla nebeská atmosféra?“
„Šťastnou tváří,“ odpověděla mi okamžitě Evangelina.
Takovou odpověď jsem nečekala, ale byla to dobrá odpověď. Tvář, se kterou se ráno probudíme, rozhodne o tom, jaká atmosféra bude panovat v našem domově po zbytek dne.
I když se cítíš sklíčeně, je důležité mít úsměv pro manžela a pro děti. Možná namítneš: „Ale
to je přetvářka.“
Myslím, že záleží na tom, zda se raději podvolíš svým pocitům, nebo se rozhodneš žít
v moci Krista, který v tobě přebývá. Někteří si myslí, že realita znamená žít podle toho, jak
se zrovna cítíme. Omyl! Pravou realitu nacházíme v pravdě slova zapsaného v epištole Galatským 2:20 – nežít již podle toho, jak mi velí moje vlastní tělo nebo emoce, ale podle víry,
10
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životem Krista, který žije ve mně.
Budeš žasnout nad tím, jakou moc mají tvoje skutky měnit tvoje pocity. Možná tě miminko
nenechalo v noci spát. Cítíš se unavená. Ale přesto měj spokojený výraz ve tváři. Usměj se
na manžela. Usměj se na každé ze svých dětí. Hned se začneš cítit lépe. Ano, je to tak. Jen
to zkus!
Možná máš špatnou náladu. Všechno se hatí a začíná se tě zmocňovat sebelítost. Už se zračí i ve tvojí tváři! Přestaň. Vzhlédni k Pánu a poděkuj Mu za všechna požehnání. Poděkuj Mu
za jeho blízkost a za to, že tě nikdy neopustí ani nezanechá. A pak ukaž dětem svoji vlídnou
tvář. Tvoje zachmuřenost rychle uteče.
Sklíčená tvář tě uzamkne do únavy a úzkostí. Šťastná tvář ve tvém srdci zažehne jiskru radosti. Utrápená tvář tě stáhne do sebelítosti. Usmívej se, i kdyby to byla ta poslední věc, do
které se ti chce, a pak ucítíš, jak se těžké břímě zvedá.
V Přísloví 15:13 se říká: „Srdce veselé obveseluje tvář.“ V jiNěkteří si myslí, že
ném překladu tento verš zní: „Šťastné srdce působí rozjasrealita znamená
něnou tvář.“ (Pozn. překladatele: doslovný překlad verše
žít podle toho, jak
z anglické Modern Language Bible)
se zrovna cítíme.
V Přísloví 15:15 se říká: „Když je člověk zachmuřený, zdá se, že
Omyl! Pravou
se všechno hatí, je-li radostný, vše vypadá dobře!“ (Pozn. překladatele: doslovný překlad verše z anglické The Living Bible)
realitu nacházíme
V Přísloví 17:22 se říká: „Býti radostný přináší zdraví. Býti
v pravdě
neustále zachmuřený, přináší pomalou smrt.“ (Pozn. překlaSlova ...
datele: doslovný překlad verše z anglické Good News Bible).
Zachmuřenost přinese smrt nejen tobě, ale celé tvé rodině.
Vrhne na tvůj domov stín.
Stejným způsobem, jakým vzhlížíš k Pánu a jsi proměňována do Jeho podoby, k tobě budou
vzhlížet tvoje děti a budou se měnit do tvojí podoby. Budou zrcadlit tvůj výraz. Budeš-li šťastná a usměvavá, budeš mít šťastné děti. Budeš-li sklíčená, tvoje děti budou ukňourané.
Usměvavá tvář a kladný postoj se mohou stát součástí tvého života. Navykni si na ně. Buď
příkladem svým dětem. Nedopusť svým dětem, aby byly náladové, mrzuté nebo aby se
ušklíbaly! My jsme to svým dětem nedovolili ani na vteřinu, a dnes nemusí s takovými
postoji vůbec zápasit.
Zachovej si usměvavou tvář a změň atmosféru ve svém domově.
MODLITBA:
„Ó Pane, pomoz mi, abych si pamatovala, že je vyšší pravda než moje pocity. Je to pravda
Tvého života ve mně, a to je život, který chci žít. Díky, Pane. Amen.“
POTVRZENÍ:
Protože se usmívám, můj domov je naplněn usměvavými tvářemi.
Nancy Campbell
Above Rubies Ministry
PO Box 681687; Franklin, TN 37068-1687
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Co vám dává skutečnou hodnotu
aneb

Nejste divní – jste vzácní

Martin Klusoň

„Svatí buďte, nebo já svatý jsem.“ Verš, který mnohé z nás často staví do nelehké situace a
před závažná rozhodnutí. Bůh nás povolal k tomu, abychom byli svatí, nicméně slovo svatý
je velmi zprofanované. „Svatoušek“ zní dnes dokonce hanlivě a neradi bychom tak byli
nazýváni. Máte pocit, že vás svatost staví do izolace? Nejste sami, a tak někteří křesťané
usilují o to „napravit pohled lidí na církev“ a neustále dokazují, že jsme vlastně stejní. Děláme stejné věci, posloucháme stejnou muziku, oblékáme se stejně a chodíme na stejná
místa jako lidi ve světě. Jediné, co nás odlišuje, je, že milujeme Ježíše Krista, jsme „spaseni“,
a tím pádem půjdeme do nebe.
Tím se ale Boží lid zbavuje jádra Boží touhy po člověku. Snažíme se být stejní jako svět, a
přitom Bůh touží, abychom byli jiní. Jiní ve smyslu „vzácní“. To je totiž správné pochopení slova „svatý“. Svatý znamená vzácný. Věcí, které jsou vzácné, moc není. A tak bychom mohli zmíněný verš z 1. Petrovy
Ale i když
1:16 přeložit: „Buďte vzácní, neboť já vzácný jsem.“ Případně:
tím, že děláte
„Buďte jiní, neboť já jiný jsem.“

správné věci, jste
v podstatě zůstali
sami, nejste
divní – jste
vzácní.

Jestli někdo prožívá zápas a snaží se uhájit to, že je a může být
jiný, jsou to mladí lidé. Mládenci a děvčata, kteří jsou obklopeni světem, nemilosrdně soudícím ty, kteří by chtěli vybočit
z řady. Rád bych vám nabídl jiný pohled na tento zápas, a tak
mi dovolte odcitovat několik úseků z článku bratra Rona Hutchcrafta: „Když se snažíte dělat to, co je dobré, v prostředí, ve
kterém většina ostatních dělá špatné věci, občas se cítíte osamělí, ne? Dokonce i divní, že?
Lidé, se kterými pracujete nebo si s nimi hrajete nebo s nimi chodíte do školy, vám přeci
mohou říct, že jste divní, protože neděláte to, co dělají oni. A po nějaké době se vám to
může začít zajídat a podrážet vám to nohy. Unavíte se tím, že jste „divní“.
Ježíš ale byl také jiný. Dnešními slovy – byl divný. A kupodivu právě to, že byl jiný, k Němu
táhlo zástupy. Navzdory tomu, co vám kolegové nebo spolužáci možná říkají, i oni sami potřebují, aby tady byl někdo, kdo bude jiný. Aby se někdo dokázal vymknout a vymanit z neustálého tlaku být jako všichni ostatní. Jak Ron dále píše: „Ale i když tím, že děláte správné věci,
jste v podstatě zůstali sami, nejste divní – jste vzácní. Zeptejte se jakéhokoliv sběratele, jestli
hodnota věcí, které sbírá, ať už to jsou starožitnosti, známky nebo mince, není dána tím, že
jich moc není. Čím méně je mincí z doby starověkého Řecka, tím cennějšími se stávají. Pokud
12
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vytrváte v tom, že budete dělat věci Božím způsobem,
stanete se vzácnými i vy. Ano, patrně okolo není moc
lidí, kteří žijí podle stejných standardů jako vy. Ale to
z vás nedělá divné; dává vám to hodnotu, protože takových, jako jste vy, není mnoho!“
V Bibli je několik příběhů a podobenství o pokladech
a také řada příkladů vzácných věcí. Všimněme si kupříkladu vzácných darů, které dostal Ježíš od tří mudrců.
„I všedše do domu, nalezli dítě s Marijí matkou jeho, a
padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.“ (Matouš 2:11)
Slovo „poklady“ v originále znamená vzácné, stranou
odložené věci. Zlato, kadidlo a myrha byly ve své době
nejcennější poklady a sloužily jako vzácné platidlo.
Už jste někdy přemýšleli, proč Bohu tak záleželo na
tom, aby poslal tři mudrce se vzácnými dary, kteří
se měli poklonit malému Ježíši? Proč postavil hvězdy vesmíru tak, aby navedly mudrce přímo do Betléma? A proč nám o tom napsal v Bibli? Bůh chtěl
poukázat na jedinečnost, vzácnost svého Syna. Ale
i my jsme přece „rod vyvolený, královské kněžstvo,
národ svatý, lid dobytý, abychom zvěstovali ctnosti
toho, kterýž nás povolal ze tmy v předivné světlo své.“
(1. Petrova 2:9) Slovo „ctnosti“ znamená výjimečnost,
úžasnost, sílu. Proč tak usilujeme, abychom byli stejní
jako hříšní lidé okolo nás, když Bůh touží a oni potřebují, abychom byli jiní? Abychom byli vzácní?
Mimochodem, sestry, děvčata, pokud se bojíte, že
vaše „cena klesne“ tím, že budete jiné – divné, tak se
velmi mýlíte. Je tomu právě naopak, jak ukazuje Boží
slovo. Podívejme se do Přísloví na ženu statečnou a
na její cenu. „Ženu statečnou kdo nalezne? Nebo daleko nad perly cena její.“ (Přísloví 31:10) A tak si buďte
jisté, že navzdory řečem, komentářům a posměškům
vaše cena roste tím, když nepodléháte tlakům a módám okolí a usilujete o to, abyste se líbily se Bohu a
žily spravedlivý život. Bůh pro vás má někoho, kdo se
nespokojí s ničím menším než vzácnou perlou mezi
všemi. Nebo, jak se píše v originále – jejíž hodnota je
nad rubíny.
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Zlato
Na Wikipedii se můžeme
dočíst, že zlato je v zemské
kůře velice vzácným prvkem.
Průměrný obsah činí pouze
4 – 5 μg/kg. V mořské vodě je
jeho koncentrace velmi nízká
– uvádí se hodnota 0,011 μg
Au/l. Ve vesmíru připadá na
jeden atom zlata přibližně
300 miliard atomů vodíku.
Pokud tedy máte pocit, že
jste jediní uprostřed celé třídy
nebo dokonce celé školy,
vězte, že zlato je na tom ještě
hůře, nebo vlastně ještě lépe.
☺

Kadidlo
Možná jste netušili, jak
vzácné bylo kadidlo. Získávalo
se z Kadidlovníku pravého
nařezáváním kůry kmenů.
Zaschlé výrony mají tvar
kulovitých hrudek, zrn nebo
krápníčků. Římský spisovatel
Plinius Starší v 1. století n. l.
uvedl, že obchodování
s kadidlem udělalo z obyvatel
Ománu jedny z nejbohatších
lidí světa. Kadidlo bylo ceněno
více než zlato. A to proto, že
ho bylo tak málo a bylo velmi,
velmi vzácné.

13
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Myrha
Mirra neboli myrha. Myrha
tvoří složku parfémů a kadidla
a byla velmi ceněna ve starověku a její hodnota byla často
větší než její váha ve zlatě. Ve
starém Římě byla ceněná na
pětinásobek ceny kadidla.

Březen 2011

Nechme ale konečné slovo bratru Ronovi: „V poslední
hodině před svým ukřižováním se Ježíš modlil ke svému Otci za všechny ty, kteří v Něho v tu chvíli věřili, i za
ty, kteří v Něho uvěří v dalších letech.
Takže když budete číst tuto část Jeho modlitby, uvědomte si, že se Ježíš dopředu modlil i za vás. Jan 17 od
verše 15 říká o Jeho následovnících: „Neprosímť, abys
je vzal z světa, ale abys jich zachoval od zlého. Z světať
nejsou, jakož i já nejsem z světa. Posvětiž jich v pravdě
své, slovo tvé pravda jest. Jakož jsi mne poslal na svět,
i já jsem je poslal na svět.“
Ježíš se modlil „posvěcuj je“. To znamená „odlož je stranou pro zvláštní účely. Udržuj je zvláštní, rezervované
pro Boží účely“. Ježíš vás chtěl zasadit přímo doprostřed
temného světa, abyste v něm byli světlem. Což znamená, že stejně jako On zažijete občas hrubé zacházení,
nadávky a odmítnutí pro svou oddanost Jemu. Ale ne
proto, že by s vámi bylo něco špatně. S vámi je něco
hodně dobře!

Rubíny
Rubíny špičkové jakosti a velikosti mající nad deset karátů
dosahují závratných cen.
Jsou cennější než velké diamanty, jsou ale vzácné
a výjimečné.
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Čím méně je panen, tím cennější se panna stává. Čím
méně je poctivých mužů
a žen, tím cennějším se
Nejenže s vámi
poctivý člověk stává.
Čím méně je lidí, kteří
Ježíš počítá, ale
neříkají sprosté, ničivé,
i sami ti lidé, kteří
negativní věci, tím více
vás tlačí, zoufale
roste jejich hodnota.
potřebují, abyste
Možná máte pokušení
pevně stáli ...
povolit. Jste vyčerpaní
jinak jim zhasne
bojem; je to silný tlak.
Nedělejte to. Nejenže
jejich jediné
s vámi Ježíš počítá, ale
světlo.
i sami ti lidé, kteří vás
tlačí, zoufale potřebují,
abyste pevně stáli, protože jinak jim zhasne jejich jediné světlo. Vytrvejte v tom, a bez ohledu na to, jestli si
to připustí nebo ne, stanete se jedněmi z nejdůležitějších lidí v jejich životě. Protože lidé jako vy jsou vzácní
a velmi, velmi cenní.“

Milí rodiče,
moc se nám zalíbila anglická knížka God‘s wisdom for little boys (Boží moudrost pro malé
kluky). Chtěli jsme se s laskavým svolením autorů touto formou malého plakátku podělit
aspoň o kousek nádherných ilustrací a textů, kterými je celá knížka naplněna.
Kéž je Vám i Vašim synům k užitku i povzbuzení!
Tým Přikrytí
PS: A příště jsou na řadě holčičky ☺!

Převzato z/Taken from: GOD‘S WISDOM FOR LITTLE BOYS
Autorská práva textů/Text copyright (c) 2002 by Jim & Elizabeth George
Autorská práva ilustrací/Illustration copyright (c) 2002 by Judy Luenebrink
Vydáno/Published by Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402
Zveřejněno na základě povolení. Zákaz další reprodukce. /Used by Permission. Not to be
reproduced.

PŘÍSLOVÍ 12:11

Kdo dělá zemi svou, nasycen bývá chlebem; ale kdož
následuje zahalečů, blázen jest.

Sedí blázen, ruce v klíně. Pracovat? To neumí.
Bez rozmyslu si tu dříme, o bohatství marně sní.
Ne tak ale moudrý chlapec, ten se dřiny nebojí.
Těžkou práci, k tomu píseň! Lehce zvládne obojí.

Pracovitý

Dopis svobodným dívkám

Milé sestry,
před pár týdny jsme se sešly s mojí kamarádkou – sestrou v Kristu – Květkou a několika svobodnými děvčaty a udělaly si „holčičí večer“. Upekly jsme si buchtu, zapálily svíčky, hodně se
spolu nasmály, a hlavně – pozvaly Hospodina, aby otvíral naše oči a uši k Jeho pravdě. Měly
jsme s Květkou už delší dobu na srdci takový večer uspořádat. Chtěly jsme se podělit o svá
svědectví, jak nás Pán obě připravoval a dovedl do manželství, a povzbudit tyto mladé dívky
v Božím přemýšlení. Každý z nás zápasí, a ne vždy se mu podaří odolat tlakům světa, který nás
obklopuje. Je proto příjemné vědět, že nejsme samy, získat porozumění nebo občerstvit svou
vizi v otázkách, jako je oblékání, vztah ke klukům a příprava na manželství.
Probraly jsme toho za jeden večer docela dost a moc bychom se s vámi chtěly aspoň touto
formou o část podělit. Otevřely jsme pár věcí, které, věříme, jsou zvlášť pro přípravu na manželství a manželství samé klíčové. Máte chuť se na to s námi podívat? Tak pojďme na to… ☺
1. Je Bůh vaším „manželem“?
Vždycky jsem hodně toužila se vdát, abych už konečně měla
toho svého nejlepšího přítele, se kterým se budu moct sdílet a mít se dobře. Až jedenkrát jsem si povídala s jednou
moudrou sestrou a ta mi vyprávěla, jak se Bůh stal jejím
manželem a tím, kdo její život naplňuje, a jak moc si to užívá. Až tehdy mi to došlo. Hospodin je Ten, o koho tady jde.
Celý náš život je o chůzi s Ním a o Jeho poznávání. Manželství je jen prostředkem v Jeho ruce (krásným a velice
praktickým prostředkem ☺). Ale pokud na prvním místě
nevybudujeme pevný vztah s Ním, když Ho nenecháme,
aby nás připravil, zbytečně se v manželství budeme trápit.
Milé sestry, využijte čas, který ještě máte, a investujte do vztahu s Pánem! Nechte Ho, ať
je vaším manželem. Buďte Mu blízko a poznávejte Ho, a tím se nejlépe připravíte na vztah
s budoucím mužem. Uvidíte, jak se vám později bude hodit při řešení situací a problémů,
že budete schopny zeptat se Pána a přinést správnou odpověď nebo řešení.
Izaiáš 54:5: Nebo manželem tvým jest Učinitel tvůj, jehož jméno Hospodin zástupů, a vykupitel tvůj Svatý Izraelský Bohem vší země slouti bude.
2. Poslušnost a poddajnost
Je to tak. Manželství, tak jako veškerý život s Pánem, je o poslušnosti a poddajnosti. Čím
dříve se to naučíme, tím více si ušetříme zbytečné konflikty a problémy i v manželství. Je
19
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V Bibli se o Ester píše...
Ten choval Hadassu, jinak Esteru, dceru strýce
svého, proto že neměla
otce ani matky. A děvečka ta byla pěkné (v heb.
originálu také „příjemné“) postavy a krásné
(v heb. originálu také
„dobré“) tváři, kterouž
po smrti otce a matky
její vzal sobě Mardocheus za dceru. Stalo se
tedy, když vyšlo slovo
královské a rozkaz jeho,
a když shromážďováno
bylo panen mnoho do
Susan, města královského, pod stráž Hegai, že
i Ester vzata byla do
domu královského pod
stráž Hegai, strážného
nad ženami. I líbila se
jemu ta mladice, a našla
milost u něho. Pročež
i hned dal jí okrasu její
a díl její, a sedm panen
způsobných z domu královského; k tomu opatření její i jejích panen
proměnil v lepší v domě
ženském.
Neoznámila
pak Ester lidu svého, ani
rodiny své; nebo přikázal
jí byl Mardocheus, aby
nepravila. Est 2:7-10
Tedy když přišel čas jistý
Estery, dcery Abichaile,
strýce
Mardocheova,
kterouž byl vzal sobě za
dceru, aby vešla k králi,
nežádala ničeho, než což
řekl Hegai komorník královský, strážce žen. I líbila
se Ester všechněm, kteříž
ji viděli. Est 2:15
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to zvláštní, ale mnohé dívky si myslí, že když se vdají, jejich
problémy včetně problému se vzpourou vymizí. Opak je pravdou. S Květkou jsme se obě shodly, že v manželství se všechny
naše problémy ocitnou jakoby pod lupou a otázka správného
poddání se a poslušnosti je skoro na denním pořádku ☺.
Vezměme si proto příklad z Ester a jejího vztahu k autoritám,
předtím než se vdala – ke strýci Mardocheovi a Hegai, královskému komorníkovi …
Ester je pro mě osobně příkladem poddajnosti a poslušnosti,
které vycházejí ne z toho, že by se něco „mělo, patřilo nebo
muselo“, ale z jejího měkkého a příjemného srdce. Poslechla
Mardochea, přestože možná nerozuměla jeho přísnému příkazu. Poslechla, protože si jej vážila za všechno, co pro ni udělal. Poddala se Hegai a na setkání s králem žádala jen to, co jí
poradil, ne z vypočítavosti, ale pro moudrost, kterou u něj rozpoznala. Říkám si, jak nesmírně důležitý je v naší poslušnosti
a poddání se postoj našeho srdce. Pokud je náš postoj čistý a
upřímný, jako byl Esteřin, nebude pro lidi a autority kolem nás
těžké si nás oblíbit a nalezneme „milost v jejich očích“. A o co
víc v očích Hospodina, který si váží pravé poslušnosti daleko
nad všechny oběti (1. Samuelova 15:22).
3. Spokojenost a rozvinutí svých obdarování
Další vlastnost, která se mi na Ester velmi líbí, je spokojenost,
která z ní vyzařuje. Nebo se vám zdá, když o ní čtete, že by byla
zahořklá kvůli ztrátě rodičů, nevrlá k Mardocheovi a všem kolem ní, že by byla upjatá a nešťastná, když ji odvedli na královský dvůr? Spíše naopak, že? Jako by vytěžila z každé situace
a našla v ní své místo, kde jí bylo dobře. Věřím, že se v Písmu
nepíše bezdůvodně, že: Opravdu velikým ziskem je však zbožnost se spokojeností. (1. Timoteovi 6:6 – NBK)
A tak do té doby, než se vdáte, milé sestry, zvažte, jestli těžíte
z toho, co vám Bůh nyní dal. Máte čas? Zužitkujte ho na projekty,
cesty, jazykové kurzy, službu…, tak jak vás Boží duch vede! Máte
peníze, chuť, máte něco nebo někoho
na srdci? Nečekejte ani minutu! Tu další
už může být všechno úplně jinak. A tak
buďte spokojené a najděte své místečko, svůj koutek, kde budete věrně sloužit svému Pánu a rozvíjet dary, které
vám dal, už teď. Nikdy nevíte, jak a kdy
se vám vaše nynější investice vrátí.
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Když se ohlédnu zpět, přála bych si, abych se až tolik netrápila
a nezabývala svým manželstvím ty roky předtím. Abych Pánu víc
věřila a víc si v tom odpočinula. Jsem však vděčná za milost, že
ještě než mi Bůh přivedl manžela, došla jsem do bodu (v tom jsme
se s Květkou také shodly ☺), kdy jsem byla opravdu spokojená a
šťastná „tam, kde jsem“ a užívala si naplno život s Pánem. Manželství pro mě potom přišlo jako další krok a nová rovina chůze s Hospodinem. Kéž i vám Pán požehná na vaší cestě a kéž jsou vaše životy
mocnými svědectvími a příklady, tak jako byl ten Esteřin!
Vaše sestra v Kristu

Linda
Milé svobodné dívky,
chtěla bych vám všem říct, že každá z vás jste
jedinečná, vzácná duše v Hospodinových
očích se speciálním úkolem. Život žádné z vás
není skrytý před Jeho očima a Boží touhou je,
abychom se Mu cele vydaly, tak aby skrze nás
mohl přinést život všude: v rodině, v církvi
i ve světě.
Každý den máte jedinečnou příležitost využít
situací, které se naskytnou, abyste trénovaly
ochotu, poslušnost, sebeobětování a další
věci důležité pro manželství. Každý den bývá
plný koš, neumyté nádobí, špinavá podlaha,
tak se dívejte, kde můžete požehnat. Všecky
tyto praktické příležitosti využijte, abyste se
pocvičily v tom, jak s radostí, a ne se vzdycháním můžete vykonávat úplně obyčejné věci a
mít přitom obecenství s Pánem. Naučte se,
jak ty věci můžete dělat jako Pánu. I kdyby si
nikdo nevšiml, že jste udělaly kus práce, je tu
Někdo, kdo si všiml velmi dobře!
Máte ještě dostatek času na studium Písma,
poznávání Božího charakteru skrze Jeho
slovo. Musím říct, že od doby, kdy jsem se
vdala, se můj osobní čas stále více zkracuje
a velmi čerpám z toho, co jsem nastřádala před manželstvím. Proto vás povzbuzuji,
abyste čerpaly z té Studnice Života, jak jen

to jde! Ani netušíte, jaký život, zbudování,
moudrost a touhu po spravedlnosti to ve
vás vypůsobí. A co víc, když z ní budete pít,
přilnete k Pánu, který je schopen naplnit
každou vaši potřebu. Najdete u Něho bezpečí a místo úkrytu uprostřed problémů,
získáte důvěru, že vás povede, nikdy neopustí a bude řešit všecko, co Mu budete
předkládat.
Povzbuzuji vás, abyste v modlitbách a postech
bojovaly proti své staré přirozenosti. Každou
vyhranou bitvu později nesmírně oceníte!
(A váš budoucí muž také ☺.) Každý z nás řešíme různé situace a je velikým vkladem, když
se je naučíme řešit s Hospodinem, když se
naučíme Mu všecko předkládat a žádat Ho
o radu nebo o vyřešení. Získáte tak také cenné zkušenosti, protože uvidíte Jeho jednání,
které často předčí naše představy.
Vzácné duše, těšte se, co pro vás Pán připravuje. A připravte se i vy, protože všecko, co
získáte do manželství, je zároveň vkladem do
Božího království. Bůh si vás pak bude moci
použít v celkovém měřítku spasení nejen
doma, ale možná i na samém konci světa ☺.
S láskou

Květa
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Důslednost
Elizabeth Krueger

Přísloví 25:15 – Snášelivostí nakloněn bývá vývoda, a jazyk měkký láme kosti.
Důslednost
Úspěšnost vaší výchovy bude přímo úměrná vaší důslednosti. Nesmíte zlenivět. Nevzdávejte to! Nehledejte výmluvy! Když vychováváte děti, nesmíte si dovolit vypadávat z role.
Mějte své děti stále nablízku, sledujte je a napravujte každou neposlušnost a nesprávný
postoj. Vyjadřujte se jednoznačně! Vše, co řeknete, musíte myslet naprosto vážně. Nebojte
se nastavit vysoké cíle a neslevujte z nich. Učte a vychovávejte své děti a očekávejte, že
budou jednat zbožně. Vždy od nich vyžadujte, aby jednaly tak, jak chcete vy, a jak věříte, že
to chce Bůh – nikoli podle toho, jak své děti nechávají jednat jiní rodiče. Buďte ve výchově
a ve svých očekáváních důslední.
Důslednost neznamená „dělat s každým dítětem přesně to
samé“ nebo „trestat ve všech situacích přesně stejným způByl to zázrak,
sobem“. Každé dítě má svoji vlastní povahu a citové založení.
který způsobila
Každá situace je jiná. Svou roli také hraje věk dítěte. Některé
jednoduchá
děti jsou tvrdohlavější a mají silnější vůli než jiné. S věkem se
důslednost.
bude vyvíjet i to, co děti v různých situacích motivuje. Také
A k té nás Bůh
doba, po kterou si dítě již navyklo jednat ve vzpouře, se
bude lišit případ od případu. Když se tedy rozhodujete, jak
nabádá!
s tím kterým dítětem jednat v té které situaci, je nutno vzít tyto
i další věci v úvahu, ale nic z toho by nemělo negativně ovlivnit vaši důslednost. Důslednost
znamená, že v každé situaci, kdy vaše dítě potřebuje nápravu, se zvednete a provedete ji a
vytrváte tak dlouho, dokud to dítě skutečně nepochopí. Místo toho, abyste jednali se všemi
dětmi šablonovitě, si zkuste představit cíl, kterého chcete dosáhnout, a potom přizpůsobte
svou metodu tak, abyste do tohoto cíle dovedli každé dítě v každé situaci. Usilujte o důslednost a buďte ostražití, aby vám neunikaly věci, které vyžadují nápravu.
Přísloví 13:24 – Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje, za času
jej tresce.
Můj obrat k důslednosti
Vzpomínám si na konkrétní den před mnoha lety, kdy byly mé tři nejstarší děti ještě malé.
Měla jsem na drátě přítelkyni a mám v živé paměti, jak jsem jí říkala, že slyším svoji malou
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dcerku skákat po gauči ve vedlejší místnosti, a že
bych „ji opravdu měla usadit, aby přestala.“ A tehdy mi to došlo. To je přesně to, co musím udělat,
pokud chci vidět trvalé výsledky svého úsilí o výchovu zbožných dětí. Bylo třeba přestat s dlouhými hovory po telefonu s přítelkyněmi a místo toho
korigovat svoji dceru, když to bylo potřeba. To je
pravá důslednost, a já jsem to tak nedělala.
Rozhodla jsem se tedy ke změně. Zařadila jsem
důslednost na vrchol svých priorit. Přestala jsem
zařizovat nepodstatné věci, přestala jsem se přes
míru věnovat svým zálibám, zredukovala jsem
dlouhé společenské dýchánky po telefonu a rozhodla jsem se pilně a důsledně vychovávat své
děti. Běžné nutné práce každodenního života, jako
je udržování domácnosti, praní a vaření zůstaly,
ale i během nich jsem měla na paměti, že děti jsou
moje nejvyšší priorita – nikoli přepychová večeře
nebo dokonale uklizená domácnost. Své děti jsem
měla stále kolem sebe, abych na ně viděla a slyšela je, a vždycky, když potřebovaly nápravu, přerušila jsem svoji činnost a okamžitě zasáhla.
Zpočátku bylo třeba korekcí nespočet, a já začala
o své strategii pochybovat, ale záhy se dostavilo
zřetelné zlepšení v tom, jak na mne reagovaly. To
nejhorší jsem měla za sebou během několika dní
a po pár týdnech je už téměř nebylo třeba nijak
výrazně káznit. Koncem třetího měsíce jsem měla
novou rodinu. V tom relativně krátkém čase děti
získaly ke mně a k mým slovům novou úctu. Byl
to zázrak, který způsobila jednoduchá důslednost.
A k té nás Bůh nabádá!
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Andrea Boccelli:
ˇ´ ˇ
Pribeh
Rád bych vám pověděl krátký
příběh:
Stalo se to takto… Mladá těhotná
žena byla hospitalizována kvůli
zánětu slepého střeva. Lékaři jí
museli na břicho přikládat led.
Když léčbu dokončili, doporučili
jí potrat. Řekli jí, že v této situaci
je to nejlepší řešení, protože dítě
by se narodilo postižené. Tato
mladá statečná žena se však rozhodla, že na potrat nepůjde,
a narodilo se dítě. Ta žena byla
moje maminka a to dítě jsem byl
já. Možná jsem partyzán, ale chci
říct, že se rozhodla správně. Mám
naději, že tento malý příběh povzbudí mnohé maminky, které se
možná ocitnou v těžkých a komplikovaných životních situacích, ale
budou mít touhu zachránit život
svého dítěte.

„Důslednost“ je úryvkem z knížky „Raising Godly Tomatoes“ od Elizabeth Krueger. Pokud se vám článek líbí a
nebojíte se angličtiny, můžete do knížky nahlédnout na
webových stránkách autorky:
www.raisinggodlytomatoes.com
www.youtube.com/watch?v=6QfKCGTfn3o
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Naprav nejdřív sama
sebe
Elizabeth Krueger

„Muži posměvači zavozují město, ale moudří odvracují hněv.“ Přísloví 29:8
Úvod: Výchova matky
Obdržely jsme od Boha mandát k výchově svých dětí. Napsala jsem celou knížku1
o tom, jak na to, a protože se blížím k jejímu konci, je na čase postavit se tváří
v tvář největší výzvě: vychovat sebe samé.
Můžeme vynaložit veškeré úsilí, dodržet
všechnu disciplínu a každé pravidlo „tomato staking“ (vyvazování rajčat2), dávat
si pozor na charakterové problémy, být
ve střehu, vytrvat, napomínat a tak dále a
tak dále, ale když samy žijeme pokrytecky
a máme pokrytecké postoje, časem budeme mít se svými dětmi závažné problémy,
a to spíše dříve než později. Možná se nám
podaří dosáhnout vnější poslušnosti, ale
přijdeme o srdce svých dětí, a dokonce
můžeme natrvalo zabránit jejich vztahu
s Kristem. Tak se teď zastavte, ať už jste
kdekoli, a očistěte své jednání, abyste se
staly matkami, jakými chcete být, a vedly
své milované děti ke zbožnosti skutkem
i srdcem, a v konečném důsledku k životu
lásky a oddanosti Bohu.
„Pokrytče, vyjmi nejprv
břevno z oka svého, a
tehdy prohlédneš, abys
vyňal mrvu z oka bratra
svého.“ Matouš 7:5
1 Raising Godly Tomatoes - Elizabeth Krueger
2 Tomato staking je klíčovou myšlenkou celé knihy.
Více se dozvíte na konci článku.
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Nechystám se vás tu trápit ohledně vašich
zlozvyků a skutků, myslím, že většina z nás
dobře ví, kde nás bota tlačí, co je třeba v
našem životě změnit a jak to udělat. (Prostě to udělejte!) Raději půjdu rovnou k věci,
k tomu, co nejvíc ničí vaše vztahy s dětmi.
Jedná se o matčinu neschopnost ovládat
své vlastní emoce.
Máte-li v této oblasti problém, jsem si jistá,
že už teď vás hryže svědomí. Víte, že mluvím
o vznětlivosti, frustraci a hněvu. Když nezvládáme své vlastní nálady, jak to chceme
naučit své děti? Stačí, když se o to jen pokusíme, a cítíme se provinile. Mohu vás ujistit
o tom, že když budeme se svými dětmi jednat nelaskavě, nespravedlivě a nazlobeně,
všechny naše dobré snahy děti ukočírovat
budou tragicky podkopány.
Na druhou stranu, když se naučíme své
vlastní emoce ovládat, získáme mnohem
lepší vybavení, abychom mohly naučit sebeovládání své děti. Doufám, že vás povzbudí
svědectví jiných maminek, které pracují
na stejné věci, a že nasbíráte střípky informací, které se vám stanou klíčem k získání
vlády nad vlastní duší, a dají vám schopnost
úspěšně uvést do života všechna ostatní naučení této knihy.
„… nepopouzejte k hněvivosti dítek svých,
aby sobě nezoufaly.“ Kolossenským 3:21
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Maminkovské
emoce
Dnes večer
D
č jje mii smutno.
t
Právě
P á ě jsem
j
prohrála bitvu se svými pěti drahými dětmi,
kterým se v poslední době vůbec nedaří.
Neustále bojují se špatnými postoji. Štěkají na sebe a vrčí při sebemenší provokaci.
Žádná „odpověď měkká“ se nekoná, nulová
trpělivost, žádné slitování mezi nimi. Dokážete si to představit. A z čeho jsem ještě
smutnější: Jsem přesvědčená, že to všechno
je kvůli mně! Pořád jsem na pokraji výbuchu. Jsem nazlobená, ječím a nadávám.
Když jsem si dnes večer povídala se svým
desetiletým synem, plakal a řekl, že jeho
srdce je „plné hněvu a ošklivosti a pořád
se to vylévá ven“. Také jsem se rozplakala,
když jsem si uvědomila, že můj hřích v něm
stvořil stejné pocity. Sledoval mě a „naučil
se“ na stres a požadavky reagovat tím, že
štěká po druhých!
Lze tuto zkázu nějak napravit? Opravdu
toužím, aby v mé rodině přebývala radost
Hospodinova. Jak se mohu stát pokojnou,
tichou, povzbuzující a radostnou maminkou? Pomozte, prosím.
Leonie

Odpověď Elizabeth: Dříve jsem se velmi
snadno dostávala do stavu frustrace, takže
se do tvého problému umím vžít. Nejhorší
to bylo, když mé nejstarší děti byly malé.
Neuměla jsem se o ně efektivně starat a
vychovávat je. Často vše končilo dokonalým
chaosem, a jak jistě tušíš, má frustrace se
často blížila hranici výbuchu. Pak jsem změnila své zaběhané rodičovské zvyklosti, a
situace se okamžitě zlepšila. Jakmile jsem
věděla, co dělat, když děti neposlouchají,
nebyla jsem už tak náchylná k tomu, aby mě
jejich zlobení otrávilo. Ale ouha, kromě dětí
tu byly další věci, které mi stále ještě vadily
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a rozčilovaly mě. A moje nazlobenost měla
pořád na celou rodinu negativní dopad.
Například, když někdo omylem něco rozlil
nebo spadla na zem plechovka s polévkou,
dokázalo mě to úplně vyvést z míry. Na takovou drobnost jsem reagovala znechuceným
hlasitým: „Do prčic!“ dřív než se plechovka
vůbec stačila dotknout podlahy. Pak jsem
nechala svůj hněv nakynout a začala jsem si
stěžovat: „Život není peříčko,“ a „Proč zrovna já?“ a „Proč se nic nedaří?“ a tak dál, až
mi z toho bylo na zvracení. A když se k tomu
zrovna nachomýtly děti, vylila jsem na ně
svůj hněv taky.
Pak jsem zrudla studem a po tvářích se mi
začaly kutálet slzy. Cítila jsem se provinile,
že mám tak sobecké a nevděčné myšlenky,
neovládám svůj hněv, a štěkám po svých
dětech, které za nic nemohou. Toto emocionální martyrium jsem končívala ve stavu deprese, kdy jsem se bičovala, že jsem
naprosto a totálně selhala jako křesťanka,
jako manželka, jako matka, a dokonce jako
osobnost. Činila jsem pokání v prachu a popelu a modlila se, aby se to už nikdy nestalo.
Samozřejmě, stalo se, a já opakovala to kolečko znovu a znovu.
Nakonec jsem změnila perspektivu. Rozhodla jsem se pohlížet na svou popudlivost
jako na extrémně závažný hřích, nejen jako
na politováníhodný povahový rys. Rozhodla
jsem se považovat nezvládání své hněvivosti
za naprosto nepřijatelné a přísně zakázané.
Místo abych se to snažila „zlepšit“, získala
jsem odhodlání „přestat.“ Začala jsem vnímat svůj hněv jako jed, nejen jako drobný
obtěžující zlozvyk. To je velký rozdíl.
Od té doby jsem začala
o tom „jedu“ co chvíli
přemýšlet a připravovat se na něj, místo
abych čekala, až se do25
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staví nějaká frustrující situace a spustí mou
impulsivní reakci. Pevně jsem se rozhodla,
že hněv či rozčilení NEJSOU PŘIJATELNOU
VOLBOU. Tečka. Byla jsem odhodlána být
ve střehu a připravená, a ne jen nečinně čekat, až hřích zaklepe na dveře. Udělala jsem
rozhodnutí, že ať se děje, co se děje, najdu
nějaký způsob, jak nad sebou udržet vládu.
Prostě se NErozčílím!
Nadále se mi stávalo, že jsem tu a tam upustila plechovku s polévkou, ale dávala jsem
si pozor na své reakce. Pokaždé jsem zvolila jinou reakci, rozdílnou od té, na níž jsem
byla zvyklá. Když mi plechovka vyklouzla
z ruky, pomyslela jsem si: Klídek. Je to jenom plechovka s polévkou. Vytočit se je
trapné, bezbožné, ŠPATNÉ a NEPŘIJATELNÉ.
Je to jen plechovka s polévkou. Co se stane,
když mi spadne na nohu nebo se rozprskne?
Usměju se, uklidím nepořádek a jde se dál.
Moc mi to pomohlo! Ano, ještě se mi občas stalo, že jsem to nezvládla. Koneckonců,
v oboru „jak se snadno vytočit“ jsem měla
dlouholetou praxi. Ale okamžitě jsem viděla
obrovský rozdíl a toho jsem se držela. Aby
to fungovalo, musela jsem mít neustále na
mysli svůj nově nastavený odpor k hněvu.
Musela jsem si v hlavě opakovat: „Vytočit
se je NEPŘÍPUSTNÉ,“ a „Tohle NENÍ důvod
k hněvu,“ a „Zvládnu to nějak jinak.“ Během
šesti měsíců jsem zlozvyk neustálé naštvanosti a popudlivosti porazila. Být zbavena
takového břemene je opravdu slavné.
A jak se věci mají dnes? Například minulý
týden jsem byla u Wendy, a když jsem sundávala víčko ze svého chilli, pokecala jsem si
tím chilli celou blůzu. Jak jsem na to reagovala? No, před patnácti či dvaceti lety bych
byla zrudla vzteky a
zakřičela: „Proč zrovna
já?“ Teď mi nic z toho
ani nepřišlo na mysl.
Opravdu mě ani nena-
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padlo se naštvat. Místo toho jsem v duchu
analyzovala situaci a hledala řešení: „Hm,
jsou to opravdu docela velké fleky. Není to
moc vkusné, no. Naštěstí už vlastně jdeme
domů. Ráda bych věděla, čím to nejlépe vyčistit. To by mě zajímalo, co bych si počala,
kdyby se mi tohle stalo cestou na to setkání.
Snažila bych se to nějak vyčistit na toaletě
nebo co vlastně? Každopádně jsem ráda, že
se to stalo až teď.“ Vlastně to bylo až úsměvné, jak jsem si tiše prošla celý scénář, aniž
bych vůbec nějak emocionálně reagovala.
Jak je ten nový duch úžasný!
Zpráva, kterou ti chci předat, zní: MŮŽEŠ se
změnit! Mně se to podařilo. Budeš se ale
muset stát sama sobě rodičem a vychovat
se. Pokud víš, jak máš vychovávat vlastní
děti, pomůže ti to vychovat samu sebe. Zaměřuješ se na detaily? Jdeš po věcech hned
v zárodku? – Staráš se o „malé lištičky“, které „škodí na vinici“? (Píseň Šalamounova
2:15 „Zlapejte nám lišky, lišky maličké, ješto
škodu dělají na vinicích…“) Musíš bez přestání pěstovat a soustředit se na NENÁVIST
ke hněvu, ostražitě hlídat a při první vnitřní
známce být připravena přemoci zlo dobrem
tak, že vyměníš hněvivé reakce za pokojné,
zbožné a spravedlivé myšlenky.
Buď na sebe přísná, nastav si vysokou laťku
a vyuč se ve zbožnosti, stejně jako chceš,
aby byly zbožné tvoje děti. Měj na paměti,
že tvé děti se mohou změnit, a změní se,
když se změníš ty. POKUD se změníš.
„Protož složíce všelikou zlost, a všelikou lest,
a pokrytství, a závist, i všecka utrhání, jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze
lsti, Božího slova žádostivi buďte, abyste jím
rostli. Jestliže však okusili jste, kterak dobrotivý jest Pán.“
1. Petra 2:1-3
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Duch kritiky

Kritická a zlá… Nepříjemné přívlastky,
přívlastky které
popisují mě a moji dceru. Uvědomuji si, že
nejsem moc milá maminka. Moje frustrované srdce poskvrňuje mého ducha a ozývá se
v mém hlasu.
Většinu času mám své děti ráda. Jsou mi
potěšením a já jsem šťastná, že jsem jejich
máma. Vím, že není v životě většího povolání. Smutnou skutečností však je, že si uvědomuji, jak se na nich podepsaly a jak jim
ublížily špatné postoje, které tak často zaujímám. Moje nyní sedmiletá dcera je velmi
kritická a vybavená břitkým jazykem, což
jsou vlastnosti, které s největší pravděpodobností získala ode mě. Usilovně se modlím k Bohu, aby pracoval na mně i na mojí
dceři.
Kladu si otázku: Mám se modlit a nechat
Boha, aby konal, nebo ji mám trestat za její
nevlídná slova? Až donedávna byla z větší
části příkladným dítětem - poslušná, radostná, přičinlivá a laskavá. Ale teď si začínám
všímat, jak se její ústa plní sarkasmem a jízlivostí, a hnusí se mi to. Elizabeth, pomoz!
Leslie

Odpověď Elizabeth: Jestli se máš „modlit a
nechat Boha, aby konal“? COŽE!? Co přesně
čekáš, že by měl Bůh udělat? Bůh ti dal do
rukou autoritu nad tvým dítětem, abys z něj
vychovala zbožné dítě. Nečekej tedy, že za
tebe udělá práci, kterou svěřil tobě.
Bůh už tě usvědčil, že ty sama jsi zdrojem
ducha kritiky ve své dceři a že se musíš změnit. Tak směle do toho! Zaprvé začni Boha
poslouchat. Zastav svůj vlastní břitký jazyk!
Přestaň kritizovat! Zaměř se na to jako na
hlavní věc.
Mysli na to, co říká Přísloví o ženě stateč-

né: „Ústa svá otvírá k moudrosti, a naučení
dobrotivosti v jazyku jejím.“ Přísloví 31:26.
Dávej si pozor a místo kritiky rozdávej pochvaly a povzbuzení. Když se ti nedaří projevit laskavost, velkorysost či sympatii, je-li
to na místě, raději neříkej nic. Ale hlavně se
cvič v tom, aby ses nenahněvala.
Měla bys svoji dceru trestat, i když ještě
nejsi dokonalá? O tom není pochyb! Použij trestu, kterého je třeba, abys napravila
její jazyk, ale dbej na to, aby porozuměla,
že problém tkví v jejím srdci, které se musí
změnit. Pomoz jí „přemýšlet“ jinak. Pomoz
jí nahradit odrazující, zlá slova jinými, která
jsou laskavá a druhého pozvednou.
Duch kritiky bývá často zakořeněn v pýše a nemilosrdnosti. Prostě jí řekni, že máš v úmyslu
ji potrestat pokaždé, když uslyšíš z jejích úst
kritiku. Řekni jí, že poté, co bude potrestána,
bude muset vymyslet pro osobu, kterou kritizovala, tři upřímné pochvaly. Pokud kritizovala otevřeně, ať se upřímně omluví.
Vyhlas tomuto zlému duchu ve vás obou válku. Už nedovol, aby dál ovládal vaše životy.
Buď vděčná, že jí je teprve sedm a že skrze
vytrvalost a přičinlivost se může změnit. Ty
se můžeš změnit také, ale protože nemáš,
kdo by tě rovnal podle tyčky jako rajče, budeš to mít těžší. Věz však, že nejsi bezmocná;
Bůh dal křesťanům vítězství nad hříchem a ty
můžeš porazit svého kritického ducha. Jako
motivaci měj na mysli budoucnost své dcery.
Měla by ses za svou dceru modlit? Bezpochyby, ale když ji budeš trestat, a přitom
sama na sobě nebudeš
pracovat, nečekej žádnou velkou změnu, počítej s tím, že v ní vypůsobíš další hořkost.
27
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Pěstění lásky
a radosti

Zpětná vazba od Leslie: Díky za přímočarou odpověď. Přesně to jsem potřebovala.
Kdybychom se nemohly spolehnout na své
sestry v Kristu, že nás napomenou, kde bychom skončily! Rozbřeskl se mi nový den!
Bůh mi vskutku dal během posledního týdne víc radosti a pokoje než kdy předtím.
Jsem nadšená.
Myslím, že jsem si neuvědomovala, jak
svým zvýšeným hlasem a kritickým tónem
kolem sebe vytvářím nepříjemné prostředí.
Moje dcera úžasně reaguje na maminku,
která napravuje její kritičnost jemným a láskyplným způsobem.
Díky, Elizabeth, že jsi mě napravila. Protože
Kristus je můj Spasitel, mám touhu a mám
moc vyvolit si dobro místo zla. Netrpělivost
a hněv, které jsem vyvolila, určitě nebyly
ovocem Ducha. Elizabeth, trefila jsi hřebík
na hlavičku, když jsi řekla, že Pán už svou
práci vykonal, když mě usvědčil. Musela
jsem si vyvolit Jeho a Jeho ovoce raději než
duchy hněvu a zášti. Elizabeth, děkuji ti!
„Ale díka Bohu, že byvše služebníci hřícha,
uposlechli jste z srdce způsobu učení toho,
v kteréž uvedeni jste. Vysvobozeni pak jsouce
od hříchu, učiněni jste
služebníci spravedlnosti.“ Římanům 6:17,18
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Celý život jsem snila o tom, jak si užiji,
u
až
budu maminkou. Chtěla jsem se svými dětmi tančit, zpívat veselé písničky, malovat,
tvořit z modelíny a foukat bubliny. Mé děti
měly žít v radosti, spoustu se toho naučit
a být členy šťastné a harmonické domácnosti.
Naneštěstí, z různých důvodů, se mi nepodařilo můj sen naplnit a nyní si kladu
otázku, jestli je ještě nějaká naděje, že
bych toho mohla dosáhnout. Kdybych měla
zničehonic začít být veselá, moje nejstarší
dcera (tři roky) by na mě nejspíš hleděla
jako na zjevení. Opravdu bych chtěla nalézt
radost ve společném hraní a v tom, být maminkou, aniž bych se vzdala práva na spořádanou domácnost.
Upřímně věřím tomu, že by si moje dcera
vedla lépe, kdybych nebyla tak napjatá a
kdyby se mnou bylo příjemněji. Jak si s ní
ale mám hrát a přitom zvládnout nakrmit
miminko, vyprat prádlo, uvařit a stihnout
všechny ostatní povinnosti? Prostě nevím,
jak to všechno skloubit. Máš nějaký nápad?
Birdie

Odpověď Elizabeth: Některé maminky
jsou skvělé na hraní s dětmi. To není můj
případ. Neumím si hrát s děvčátky na domeček ani s klukama na auta a náklaďáky. Nicméně umím vyloudit zářivý úsměv,
když mi dítě ukáže svůj nejnovější výtvor.
Výborně umím zvednout do výšky a přivinout batole, které touží po objetí. Často
dělám legraci a umím si pěkně popovídat
s každým dítětem, které o to stojí. Kdykoli
to potřebuje, věnuji mu potřebný díl soustředěné pozornosti. Nemusíš si vyhradit
určitou část dne k promyšlenému hraní
či „kvalitnímu času“. Každá chvíle, kterou
s dětmi strávíš, by měla být kvalitním ča-
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sem, včetně toho, když je kázníš.
Minuta či dvě tvojí pozornosti dítě velmi potěší a vyjádří mu lásku a bezpečí. Pro takové
povzbuzení si většinou přicházejí bez vyzvání. Když přijdou, přeruš svou práci a buď jim
fyzicky i mentálně k dispozici. Usměj se na
ně, odpověz jim, věnuj jim soustředěnou
pozornost a potom, když jsou uspokojené,
ať se vrátí k tomu, co dělaly.
Když se děti nudí a ty máš práci, na chvilku
ji přeruš, buď příjemná a poraď jim, co by
dál mohly dělat. Když je to možné, přizvi je
k tomu, co právě děláš, zvlášť v případě, že
se o to samy zajímají. Většina mrňousků si
užívá roli „máminých malých pomocníků“,
tak je nech pomáhat vždy, když to jde.
Zamysli se nad tímto příkladem ze života,
který jsem si kdysi zapsala. Můj nejmladší
(tehdy dvouletý) za mnou přišel, když jsem
něco dělala na počítači, a s nadšením v očích
a zářícím úsměvem mi ukazoval malinkého
legového panáčka, kterého držel v ručičce.
Přerušila jsem práci, usmála se na něj, objala ho a řekla: „ Jé, co to máš?“ Opětoval
úsměv a odpověděl: „Smrdím!“ Dala jsem
se do smíchu…
Já (se smíchem): „Opravdu? Někdo tě za
mnou poslal?“

„Naprav nejdřív sama sebe“ je úryvkem z
knížky „Raising Godly Tomatoes“ od Elizabeth
Krueger. Pokud se vám článek líbí a nebojíte
se angličtiny, můžete do knížky nahlédnout na
webových stránkách autorky:
www.raisinggodlytomatoes.com
O knížce:
Knížka „Raising Godly Tomatoes“ (výchova
zbožných rajčátek ☺) nabízí čtenářům velice
praktický pohled na biblickou výchovu dětí.
Klíčovou myšlenkou knihy je „Tomato Staking“,
což by se dalo volně přeložit, jako „vyvazování
rajčat“. Každý zahradník by vám potvrdil, že vy-
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On: „Nee.“
Já (nadšeně): „Tys přišel úplně sám?“ (všimněte si, že vyučuji)
On (nadšeně kýve): „Jóó!!“
Já: „No, to je skvělé! Řekni ‚ano‘ místo ‚joo‘.
(stále příjemně vyučuji)
On (s úsměvem): „Ano!“
Já (pořád radostně a s úsměvem): „Dobře,
to zní mnohem lépe. Teď si lehni, ať tě můžu
přebalit.“
Může se ti to zdát jako bezvýznamná výměna, ale vyjadřuje, jak je důležité si děti UŽÍVAT, projevit jim lásku, pozornost a uznání,
když za tebou během dne na chvilku přiběhnou. Ty chvíle jsou vzácné.
A jen tak na okraj – kdyby se hned nepoložil, neměla bych problém přepnout do vážnějšího tónu a říct: „Okamžitě si lehni, ať tě
maminka může přebalit!“ Proto, abys měla
se svým dítětem láskyplný vztah, nemusíš
obětovat káznění.
„Nebo zalíbilo se HOSPODINU v lidu jeho…“
Žalm 149:4

vazování rajčat je podmínkou k úspěšné sklizni
zdravých a chutných plodů. Stejně tak je třeba
věnovat správnou péči dětem, aby mohli sklízet
ve svém životě ovoce Ducha. Jak říká sama autorka, není to žádná revoluční myšlenka. Před
padesáti lety bychom to jednoduše nazvali „dohlédnout na děti“, trávit s nimi čas a vyučovat je
Božím cestám. Jedině tak je možné mít přehled
o tom, jak děti jednají a napomínat je nebo
povzbuzovat podle toho, jak je třeba. To vše
s naprostou důsledností. Jako jeden z klíčových
problémů ve výchově dětí, kterému rodiče
musí dnes čelit, vnímá především vliv světské
psychologie, kterou křesťané přijímají.
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Mami, proč to musím mít
tak těžké?
Jarmila Srkalová

Je už to dva roky, co jsme doma řešili jednu z velmi důležitých otázek. Naše nejstarší dcera
Anička měla nastoupit po ročním odkladu do první třídy ZŠ. Je moc šikovná, proto jsme
doma nezahálely a už v „přípravce“ jsme pracovaly, učily se. Získaly jsme tak dostatečný
náskok. Mnozí radili, ať ji necháme ještě oddechnout, „dohrát si“, ale my jsme přesvědčeni,
že jsme ji nijak nepřetížili, naopak jsme čas kvalitně využili a zůstalo i hodně prostoru pro
hru a zábavu.

... a nastal boj! Domácí
vyučování, nebo státní
škola? Procházeli
jsme s manželem
konfrontacemi názorů
pro i proti a
museli jsme se
rozhodnout.

Bylo však třeba jít k zápisu – a nastal boj! Domácí vyučování, nebo státní škola? Procházeli jsme s manželem
konfrontacemi názorů pro i proti a museli jsme se rozhodnout. Máme ve své blízkosti rodiny, kde je zcela přirozené učit děti doma. Já však byla plná strachů, obav,
nejasností a nejistot.

Věděla jsem, že by si můj muž moc přál, abych učila Aničku já, a byla tak současně s oběma mladšími dcerami doma. Mně se ta myšlenka taky líbila,
chtěla jsem se velmi i v tomto svému muži poddat
a poslechnout ho, ale na druhou stranu jsem si vůbec nevěřila, že to zvládnu. Nemám pedagogické vzdělání (jsem zdravotní sestra), nejsem už nejmladší a jak ještě
k tomu zodpovědně zvládnout a neošidit další dvě malé děti? Kdy uvařím? Kdy budu uklízet? Kdy vyperu a vyžehlím? Kde vezmu sílu a „nervy“ :-)), čas pro svého muže i sebe samu?
No, absolutně jsem si to nedovedla představit! Dnem i nocí se mi rojilo v hlavě plno otázek,
na které jsem neznala odpověď. Ale věděla jsem, že postavit se na své pocity je velmi tenký
led, potřebovala jsem se chytit něčeho, co bude pevné a neochvějně zůstane stát, i když se
bude země třást. A tak jsem se začala dosti intenzívně modlit a hledat v této situaci Boha,
Jeho vůli. Prosila jsem: „Bože, ukaž mi jakýmkoliv způsobem, co po mně chceš Ty sám, jak
vidíš tuto situaci a mě v ní?“
A Bůh mi dal ještě té noci sen:
Bylo ráno, krásný slunečný den. Stála jsem u našeho kuchyňského okna a dívala se na cestu
plnou krásné zeleně, kudy pospíchají lidé k ranním vlakům a děti do školy. Vyhlížela jsem
naši Aničku, chtěla jsem ji alespoň pohledem vyprovodit. Už ji vidím! Vesele jí mávám...,
30
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ale najednou jsem strnula! Její štíhlé tělíčko se dnes prohýbá pod těžkou velkou aktovkou
nějak víc než jindy. A potom se na mě podívá... Dodnes vidím ty její oči před sebou – plné
smutku a žalu, ale oddanosti a poslušnosti zároveň. I přes vzdálenost, která nás dělí, vnímám tu tíhu. A potom na mě cosi usilovně volá. Neslyším ji. Otevírám okno a až po několikerém pokusu, když vydá všechny své síly, porozumím jejímu zaúpění: „Mami, proč to
musím mít tak těžké!?
Probudila jsem se zpocená s velkým sevřením. V sekundě se mi celý sen přehrál znovu
před očima. Věděla jsem, že to její zvolání není o tíze plné aktovky. Neměla jsem výmluvu
– Bůh řekl jasné slovo. Neskutečně se mi ulevilo, že už vím, ale ruku v ruce přišla i nutnost
rozhodnutí. Buď povedu stále svou o tom, že je to těžké a „nedám to“, nebo se poddám, a
Hospodin bude mít šanci se oslavit.
A protože mám mnohaletou zkušenost, jaké požehnání je Boha poslechnout a podřídit se
– začali jsme s domácím vyučováním. Musím přiznat, že začátky byly těžší a náročnější, než
jsem si dokázala představit. Aničce se nechtělo, protože najednou dostalo všechno svůj řád
a režim, bylo třeba se mnohem více poddat, zapřít, ukáznit. Mladší děti zrovna nějak více
zlobily, já byla více unavená a nevyspaná... Znáte to, najednou máte pod nohama mnohem
více překážek než kdy předtím. A chvíli mi trvalo, než jsem odhalila, že to není Bůh – On mi
nehází klacky pod nohy, ale „...stezku spravedlivého vyrovnává“. (Iz 26:7) On mě nechce
znemožnit, ale pomoci mi. Nechce chaos, ale uvést nás do řádu, poslušnosti a dát nám
nalézt potěšení v Jeho zákonech. To je někdo jiný – ďábel, kdo se nás snaží přesvědčit, že
na to nemáme a že naše rozhodnutí byl prostě jen omyl.
Dnes zpětně vidím, že je to z velké míry škola i pro mě. Ještě ne ve všem vítězíme, ale Pán
nás potěšuje a dává nám zakoušet dobré a sladké ovoce naší práce. Naučila jsem se snad
trochu lépe práci zorganizovat – občas si večer předvařím oběd na následující den nebo si
ráno přivstanu, snažím se dopředu si promyslet a připravit program, práci pro menší děti,
aby se nenudily, nevyrušovaly a přitom se taky něco naučily. Všechna děvčata jsem více
zapojila do domácích prací, převzaly a tak alespoň jakousi část mých domácích zodpovědností, a já mohu tento vzácný čas využít v jejich prospěch. Učím se taky dotahovat věci
do konce, dělat je včas a neodkládat je. Velmi to chci
předat i svým dcerám.
Letos šla k zápisu i naše prostřední dcera Miriamka. Už se do školy moc těší, často si na ni doma
všechny tři hrají. Leccos i odkoukává od starší Aničky, chce dělat všechno, co ona, aby ji dohnala :-).
A tak se učíme psát, počítat, poznávat písmena... Velmi
ji povzbuzuji, je nadšená a sama se denně hlásí o to,
abychom spolu dělaly už tu „velkou školu“.
Aničce Pán letos velmi pomohl. Už jen občas musí pře-

Ne, už nemám strach ...
Hospodin mi dal jistotu,
že jdeme po Jeho cestě,
naplňujeme Jeho vůli
a děláme pro naše děti
vše, co je v našich
silách. A zbytek
dotáhne On sám!
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konávat své nechutě. Pán vyslyšel její modlitby, přiznal se k ní a škola doma ji dokonce
začala bavit. Poznává, že má mnohem více času na své zájmy a sestřičky, jsme mnohem více
času spolu. Už nechce ani chodit do státní školy, kam jednou týdně docházela. Říká, že škola
doma je mnohem lepší. To je vyznamenání i pro mě! :-)
Zrovna teď slyším z pokojíčku: „To je A... Žlutá je yellow...“ To je právě vyučována naše
nejmenší. :-)
Někdy mě napadne: „Jaké to bude za pár měsíců, až už je budu učit dvě? A k tomu zabavit
tu nejmenší…“ Ale potom si hned uvědomím, že už se to děje vlastně dnes, že to nebude
něco úplně nového a neznámého. Ne, už nemám strach, nebojím se! Žádné úzkosti! Hospodin mi dal jistotu, že jdeme po Jeho cestě, naplňujeme Jeho vůli a děláme pro své děti
vše, co je v našich silách. A zbytek dotáhne On sám! Ujišťuje mě, že jde přede mnou a cestu
mi už teď prošlapává!
A tak vám chci říci z celého svého srdce: nedám své děti nikomu cizímu, je pro mě ctí být
jejich matkou a učitelkou! Bůh mi dal důvěru tím, že mi tyto úžasné děti svěřil, a já beru
zodpovědnost a chci přinést svůj díl v plnosti!
„Každé údolí bude vyplněno, a každá hora a pahrbek bude ponížen; i budou křivé věci spraveny, a ostré cesty budou hladké.“ Lk 3:5
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