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lala s Bohem. Trápilo mě to. Večer se
mi skoro nechtělo jít na shromáždění,
byla jsem mrzutá. Jeden bratr tam začal
prorokovat a šel přímo ke mně. Nejraději bych se propadla. To bude průšvih!
Místo kárání a zloby, které jsem čekala,
počal Bůh mluvit o tom, co ve mně chce
vykonat, čím chce, abych byla, a jakou
službu pro mne má. Ohromilo mě to!
Musela jsem změnit přemýšlení a také
jsem začala jinak jednat.
Věřím, že Bůh má mnoho způsobů, jak
k nám mluvit, a také že k nám vždycky
mluví. Je na nás, abychom se Mu otevřeli a slovo, které nám dává, přijali.
Nechť Vám Bůh při čtení časopisu požehná, nechť promluví i těmito články
do Vašich duší!
Vážení čtenáři,
další číslo Přikrytí je na světě. Plné výzev, povzbuzení, svědectví – článků,
které nám požehnaly a my je chceme
předat dál. ☺
Mnohokrát jsem přemýšlela nad tím,
jak k nám Bůh mluví. Jeho cesty jsou
totiž opravdu úžasné! Někdy si myslím:
Vždyť Bůh nic neříká! Vůbec Ho neslyším! Zjistila jsem ale, že Hospodin mluví
vždy, já Ho jen často nevnímám… Přesto
jsem již zažila, že ke mně promluvil, povzbudil mne nebo napomenul. Je vždy
tak krásné slyšet Boží hlas!
Jednu dobu se mi vůbec nedařilo s Bohem chodit. Měla jsem pocit, že hůř
jsem na tom ještě nebyla. Den jako by
mi přeletěl před očima a na konci jsem
zjistila, že jsem vlastně vůbec nic nedě-

S láskou
Lucie Kotrlová, 13 let

Brky svými přikryje tě,
a pod křídly Jeho
bezpečen budeš.
Žalm 91:4
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Jak dokázat, že jste muž
Ron Hutchcraft

Myslím, že je obecně známé, jak středoškolským sportovcům imponují jejich vlastní těla.
Víte, oni posilují, cvičí a obdivují svoji vypracovanost, porovnávají se v tom, jakou váhu uzvednou, jak rychle a jak daleko doběhnou. A to je asi v pořádku. Potíž však nastává tehdy, když
si začnou myslet, že mužnost je jen o fyzické síle. Ono jde totiž o mnohem více. Přesto si
muži všech věkových kategorií, tedy nejen středoškolští sportovci, zjevně myslí, že mužnost
se dokazuje dobýváním: dobytím ženy, cíle, konkurenta. Ve skutečnosti se v některých silných
tělech ukrývají docela malí kluci. A pak jsou zase lidé, které bychom snadno nazvali bábovkami, a přitom stojí na stupni vítězů. No, možná je to tím, že jsme dosud nepochopili, co vlastně
mužnost znamená.
Naše dnešní slovo z Božího slova je o tom, jak prokážete, že jste muž. Najdete ho v epištole
Titovi, ve 2. kapitole, 6. verši. Titus je mladý pastýř, který dostává rady, co vyučovat jednotlivé
věkové skupiny v církvi, včetně mladých mužů. Rada pro mládence – a to jsou lidé, kteří si koncept mužství čerstvě formují – je poměrně zajímavá, protože popis mužnosti shrnuje jedním
slovem. „Takž i mládenců,“ říká, „napomínej k středmosti.“
(V angl. KJV: „Mladé muže povzbuzuj k sebeovládání.“) A to
Duchovní
je vše … Boží poselství k mužům v jediném složeném slově
svaly ...
sebe-ovládání!
vám umožní vládnout
Jedním z mých oblíbených veršů o mužnosti je Přísloví
16:32. Říká, že „kdož panuje nad myslí svou, je lepší nežli
nad vaším hněvem,
ten, kterýž dobyl města“. Mluví se zde o člověku, který dovašimi žádostmi,
káže mít vládu sám nad sebou, a Bůh nám sděluje, že právě
vaší netrpělivostí.
to je důležité – to je biblické mužství. Podle Bible je to mnoSebeovládání je to, co
hem více než velké válečné vítězství. Dotaz na vaši mužnost
dokazuje, že jste muž.
tedy zní: „Jak dobře zvládáte sami sebe?“
Co vlastně sebeovládání znamená? Co musíte ovládat?
Například hněv – jak dobře ovládáte svůj hněv? Je to zvláštní, ale někteří lidé si myslí, že
mužnost znamená dávat volný průchod svému hněvu – že můžete ukázat, jak se hněváte.
Ne. Tvůrce mužství naopak říká, že teprve schopnost svůj hněv ovládat z vás činí muže.
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A co třeba ovládání svých vášní? Víte, biblický muž není ten, kdo se obrátí na ženu s dotazem:
„Tak co, kam až půjdeme?“ Ne, biblický muž je ten, kdo si vytyčil vysokou laťku, kdo ze vztahů
vytěsnil hru na kočku a myš a kdo říká: „Budeme čistí.“ Je schopný ovládat své žádosti. Je
schopný ovládat svá ústa a krotit svůj jazyk – hrubosti a shazování druhých. Má vládu nad
svým časem a využívá jej s rozvahou, ne lehkomyslně. Není netrpělivý, dokáže svoji netrpělivost ovládat. To je mužnost! Dokáže ovládat své sobectví. Rozeznáte to podle toho, že dává
přednost druhým.
Víte, někdy je biblická mužnost opakem povrchních, prospěchářských mýtů o mužství, kterými jsme byli dlouho krmeni. Já důvěřuji Tvůrci mužnosti – On ví nejlépe. Bůh ví, o čem to je, a
také nám říká, kde sebeovládání získáme. Říká, že „ovoce ducha je sebeovládání“.
Mnohý muž se vlastním úsilím pokusil být tím mužem, jakého všichni v jeho okolí potřebují.
Jenže, víte, sami sebe změnit nedokážeme. Bible však říká: „Protož jest-li kdo v Kristu, nové
stvoření jest.“ Staré je pryč a začal nový život. Za Ježíšových dnů bylo dvanáct opravdových
mužů, kteří našli to pravé místo, tu pravou osobu a ten pravý důvod, pro který byli ochotni
vše obětovat. A tím vším byl Ježíš. Možná právě dnes potřebujete i vy přijmout pozvání, které
dal Ježíš lidem před dvěma tisíci lety a které těch dva tisíce let stále nabízí: „Následuj mě.“
Jste-li žena, podporujte tento druh sebeovládání v mužích, které znáte. A jste-li muž, pochopte, že jedny z nejdůležitějších svalů, které je nutno budovat, jsou duchovní svaly. Ty vám
umožní vládnout nad vaším hněvem, vašimi žádostmi, vaší netrpělivostí. Sebeovládání je to,
co dokazuje, že jste muž.

Jak miluje Bůh
Kristýna Klusoňová
Bůh nás má rád láskou, která přesahuje naše chápání. Nedávno se mi stala
příhoda, která Boží lásku odrazila jako
v zrcadle. Její odlesk mne zasáhl a
změnil.
Před pár týdny jsme se vydali na malou rodinnou dovolenou. Při procházce
po nábřeží jsme si šli koupit do stánku
vyhlášenou italskou zmrzlinu. Ve stánku bylo několik front a lidé hlučeli. Ten
den byl pro mne náročný, a tak jsem se
stresu, který ve stánku panoval, poddala. A protože děti s výběrem zmrzliny
otálely, netrpělivě jsem na ně hudrala
a byla nepříjemná. ☺
Když jsme šli večer v hotýlku spát,

Hospodin ke
e
mně mluvil, a
já šla za dětmi a prosila
je za odpuštění. Prosila
jsem
je,
aby mi odpustily, že
jsem na ně
u zmrzliny tak
hučela.
Že
kh
učel
uč
ela.
el
a Ž
e
taková být nechci, že chci být vždycky za všech okolností hodná a laskavá
maminka. Šla jsem ke každému zvlášť
a jako k poslednímu jsem si lehla k malému Davídkovi, který mě objal, a když
jsem domluvila, řekl: „Maminko, i kdybys napořád zůstala taková, já bych tě
měl stejně rád.“ ☺
Boží Slovo říká, že Jeho dobrota nás
přivádí k pokání. ☺
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Čas s dětmi
Kristýna Klusoňová

Apoštol Pavel věděl, že se maminky potřebují učit, jak milovat své děti (Tit. 2:4).
Zřejmě láska k dětem není něco, co je nám
nutně vrozené, ale něco, čemu potřebujeme být vyučeny a, troufnu si říci, neustále
vyučovány. Sama často hledám inspiraci
a motivaci u zkušenějších a utíkám se do
Božího Slova, kde jsem nedávno narazila
na verš v Přísloví, že máme vyučovat své
děti cestě, po které nakonec půjdou, i když
už budou samy a dospělé. (Př. 22:6) Tento
malý nenápadný veršík v sobě skrývá velice praktické nasměrování, kterým by se
náš mateřský život měl ubírat. Řekla jsem
si tedy, že nechci promarnit ani den, ani
hodinu, ani malý okamžik, ve kterém můžu
naučit své dítě chodit po Božích cestách.
Když jsme doma, nejvíce času strávíme povětšinou v kuchyni. Připravujeme jídlo, pak
ho jíme a pak po něm uklízíme. Je pravda,
že někdy trávíme více času nad školou ve
„třídě“ – jak s oblibou říkáme hornímu pokoji. Ale nezřídka si některé z dětí donese
4

svou knížku za mnou do kuchyně a nahlas mi
předčítá, zatímco připravuji oběd.
Čas nad vařením je pro mne vzácný stejně
jako všechen ostatní čas. Přiznám se, že
jsem mívala tendenci děti od vaření odhánět, aby nepřekážely, že si udělám všechno
sama, uklidím sama, protože mi jinak vaření
s nimi zabere moc času. Ale jednoho dne
jsem se zastavila a zapřemýšlela. Co to vlastně dělám?! Vždyť já je odháním!
„Nechoďte sem!“ „Není na to čas, teď se to
opravdu nehodí. Je tu tolik práce!“ „Bude to
nadlouho?“… V uších mi zní Ježíšova odpověď: „Nechte je, ať přijdou, vždyť takových
je království nebeské!“ Zpocení učedníci
trošku rozpačitě ustupují: „Ustupte, udělejte místo….“ A děti se hrnou k Ježíšovi, maminky je nesou a On si bere miminka, aby je
pochoval, pohladil a požehnal jim. Jejich je
království nebeské. Když jim, dětem, Bůh dal
své království nebeské, jak bych jim já mohla
zbraňovat pomáhat ve své kuchyni!
Ustupte, udělejte jim místo a pozvěte je
k lince, ať jsou požehnané, a s nimi i vy –
maminky, které formujete jejich duši.
U linky míváme někdy hodně těsno. Líza sedí
s vařečkou na lince a říkám si, že nespadne
snad jen díky andělům, co ji tam drží. Ale
ona sedí a ani se nehne, protože se tam děje
něco, co ji nesmírně zajímá. Všechno, co
obvykle bývá mimo její zorné pole, ta nedotknutelná věc – mísa a těsto v ní, je v tu chvíli
její. S nejšťastnějším výrazem, jaký si umíte
představit, mačká a hněte mezi prsty mouku s podmáslím, aby pomohla upéct naše
ranní biskuity. Nejstarší Kristýnka chystá na
stůl a Johanka, jen co poklidí králíky, bude
vykrajovat vysoké bochánky, které Davídek
pečlivě narovná na pečicí papír… Když je vše
u konce a my se modlíme před snídaní, podívám se na hodiny. Možná to vaření s dětmi trvalo o čtvrt hodinky déle, než by trvalo
mně…i s úklidem. Zlatá hromada křupavého
ranního pečiva se tyčí na proutěné misce,

Vyzkoušejte
Pokud se vám zalíbil
nápad něco s vašimi
dětmi ukuchtit, zkuste
třeba tyto výborné
Biskuity (4 porce)
biskuity.

Potřebujeme:
- 2 hrnky hladké mouky
- ¾ hrnku podmáslí
- ½ lžičky sody
- 1 prášek do pečiva
- ¼ lžičky soli
- 6 lžic studeného másla (nebo Hery)
Postup:
Rukama ze všeho uděláme ne příliš
propracovanou drobenku a přidáme
¾ hrnku podmáslí. Těsto příliš nepropracováváme!
Z kyprého těsta vykrajujeme pomoučenou malou zavařovačkou kulaté
bochánky (cca 6-7 kousků) vysoké
asi 5 cm. Na pečicím papíře pečeme
v hodně rozehřáté troubě (200 °C)
dozlatova zhruba 10 minut.
na stole svítí pomerančový džus a Kristýnčina jahodová marmeláda a já mám někde
v sobě hluboký pokoj a radost, že tak to má
být. „Kdož by koli nepřijal království Božího
jako dítě, nikoliť do něho nevejde.“ (Mar.
10:15) Naučme děti přijímat, účastnit se
a pomáhat v Božím království – i kdyby to
bylo uprostřed neuklizené kuchyně. Protože pokud dílo Božího království přijmou
jako děti, určitě do něj vstoupí. ☺
Bůh vám v tom pomáhej.
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Jak vybudovat vztah
s dětmi

Autor: Doorposts
Tolik dobrých a důležitých úkolů a příležitostí dennodenně přitahuje naši pozornost, a
proto je třeba, abychom v modlitbě před Bohem zvažovali, jak nakládat s časem. Uprostřed neustálého balancování mezi různými povinnostmi na straně jedné, a jasnou zodpovědností pečovat o vztahy v rodině na straně druhé je dobře si připomenout, co Bůh
říká o našich prioritách.
Musíme mít na paměti, že máme zodpovědnost budovat vztahy.
Bůh nám přikázal, abychom své děti vychovávali. Abychom toho
byli schopni, musíme s nimi mít silné a zdravé vztahy.
„Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého,
a ze vší duše své, a ze vší síly své. A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. A budeš je často opětovati synům svým, a
mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje
i vstávaje.“ (Deuteronomium 6:5-7)
Musíme Bohu věřit, když říká, že náš vztah s Ním se ukazuje na našem vztahu s lidmi.
Svoji lásku k Bohu vyjadřujeme, když milujeme ty, kdo jsou stvořeni k Jeho obrazu.
„A totoť přikázání máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého.“ (1
Janova 4:21)
„Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší
mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první přikázání. Druhé pak jest podobné tomu:
Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Většího přikázání jiného nad tato není.“
(Marek 12:30,31)
Musíme si cenit Bohem dané příležitosti a výsady zjevovat Jeho lásku tím, že budeme
pokládat svoje životy za své děti. To znamená, že s nimi budeme trávit čas, vyučovat je,
milovat a učit je Božímu slovu.
„Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil,
i myť tedy máme za bratří duše své klásti. Kdo by pak měl
statek tohoto světa, a viděl by bratra svého, an nouzi trpí,
a zavřel by srdce své před ním, kterak láska Boží zůstává
v něm?“ (1 Janova 3:16,17)
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Nesmíme zapomínat, že láska se projevuje skutky! Musíme vynaložit čas a energii ke
zbudování základů lásky a důvěry, která povede naše děti, aby byly otevřené a vážily si
našich pokynů.
„Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem, ale skutkem a pravdou.“ (1 Janova 3:18)
Musíme mít na mysli, že období výchovy je krátké! Dobře ho využijme!
„Naučiž nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce.“ (Žalm 90:12)
„Dnové člověka jsou jako tráva, a jako květ polní, tak kvete.“ (Žalm 103:15)
Několik jednoduchých způsobů, jak budovat vztahy se svými dětmi:
Pokaždé, když někam jedete autem, vezměte si některé s sebou.
Budete mít čas si spolu povídat. Vaše děti se od vás budou učit, když nakupujete, když
o někoho pečujete nebo když řídíte auto. Tím se naučí být užitečné
po vašem boku.
Pracujte společně!
Pracujte spolu na zahradě, v kuchyni, doma. Nejenže vám to dá příležitost ke sdílení a výchově uprostřed vašich prací, ale také ušetříte čas, který pak budete moci s dětmi strávit jiným způsobem.
Naplánujte si čas, který strávíte s jednotlivými dětmi.
Modlete se spolu! Pracujte společně na oblastech pokušení a hříchu, opakujte jim, že jste na jejich straně, modlete se jedni za druhé.
Studujte společně Bibli. Naučte své děti studovat Bibli tím, že budete společně probírat
důležitá témata.
Čtěte spolu knihy a povídejte si o nich. (Příkladem mohou být knihy jako Girl Talk, God at
Work, Future Men, Tearing Down Strongholds, When You Rise Up, Thoughts for Young
Men … Také si spolu někdy čteme zábavné knihy.)
Choďte společně na vycházky. Zjistili jsme, že je to užitečné obzvláště pro naše chlapce! Na
procházce mluví mnohem více, než když spolu sedíme na pohovce.
Jděte spolu do restaurace. Nemusí to být nic okázalého – McDonald‘s nebo kornout zmrzliny vám zajistí společný čas stejně dobře jako velké a nákladné jídlo.
Kempujte společně! Když byly naše děti malé, každou páteční noc jsme tábořili v obýváku.
Dodnes mívám vždy s některou z dcer takové přespání „na podlaze“ a v létě pořádáme
improvizovaná spaní pod širákem. Někdy spím s děvčaty v jejich pokojíčku. Je neuvěřitelné,
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o kolik více děti mluví, když si s nimi povídáte potmě!
Jednou za měsíc podnikněte „holčičí výlet“ nebo „klučičí výlet“. K tomuto nápadu mě inspirovala výborná kniha od Carolyn Mahaney Holčičí povídání (Girl talk). Jednou měsíčně vyrazíme s děvčaty na odpoledne ven (někdy na celý den) a máme se spolu dobře. Byly jsme
třeba na tulipánové a kosatcové farmě, v růžových zahradách, v čajovnách, knihkupectvích,
parcích a na jiných místech a vždycky jsme si to společně užily.
Vyhraďte si pravidelný čas, kdy si povídáte a vytyčujete cíle. Snažíme se to dělat alespoň jedenkrát do roka. Ukázalo se, že je
to velmi užitečná tradice, a jsme vždycky povzbuzeni, když se
ohlédneme a vidíme, kolika cílů jsme během předchozího roku
dosáhli.
Udělejte si plán, který vám pomůže rozvrhnout si čas strávený
s jednotlivými dětmi. Příručka od Doorposts nazvaná „Family Circles“ vám v tom může
být nápomocná.
Buďte pohostinní a udržujte společenské styky jako rodina.
Zkraťte na minimum čas, který vaše děti tráví jen se svými vrstevníky, a o to více času věnujte různým společným rodinným aktivitám, zvěte k vám domů jiné rodiny a otevřete váš
domov přátelům svých dětí.
Vymýšlejte rodinné projekty.
Když budete mít společné cíle při práci nebo službě, kterou děláte, stmelí to vaši rodinu.
Najděte si způsob, jak společně sloužit prostřednictvím vaší církve, např. u dlouhodobě
nemocných nebo v domově důchodců. Založte spolu rodinnou firmu, pořádejte akce pro
jiné rodiny, pomáhejte prarodičům, chovejte zvířata, hrajte spolu na hudební nástroje!
Zajímejte se o to, co zajímá vaše děti!
Můj táta v tom byl mistr! Tento velký dar, který mi mohl
dát právě jen on, hluboce přispíval k pocitu bezpečí, pramenícímu z jeho lásky, a ovlivňoval nasměrování mého života! Sedněte si ke své dceři a zaposlouchejte se, když cvičí
na piano, jděte na fotbal, postavte se svým synkem model
rakety, namalujte spolu obraz, obdivujte výtvory z lega, věnujte jim plnou pozornost!
Projevujte svým dětem fyzickou náklonnost.
Držte je za ruce, objímejte je, říkejte jim, že je máte rádi, a
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pak je ještě jednou sevřete v náručí!
Své děti ohýbejte přes koleno.
Jeden z nejlepších způsobů, jak vyjádříte svým dětem lásku, je,
budete-li je pevně, s láskou a důsledně ohýbat přes koleno. Přísloví 13:24 říká že: „Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého;
ale kdož ho miluje, za času jej tresce.“
Dítě, kterému je dovoleno prosazovat svou, nebude prožívat bezpečí lásky rodičů. A bude-li ponecháno samo sobě, bude také mnohem těžší ho milovat!
Situace, které vyžadují ohnutí přes koleno, vítejte jako příležitosti, jak se svým dětem přiblížit. Schopnost přiznat svůj vlastní hřích, radost z Boží milosti a z evangelia, které přikrývá
naše hříchy, prosba o odpuštění a přijetí odpuštění – to všechno sbližuje děti a rodiče jako
bratry a sestry v Pánu.
Situace, které vyžadují ohnutí přes koleno, vítejte jako příležitost k vyučování. Je toho tolik,
co musíme své děti během těch několika krátkých let, kdy je máme doma, naučit. Každé
špatné jednání a každý hřích jsou příležitostí, abychom je více vyučili Božímu slovu!
Nestahujte se příliš, když vaše děti „odmaturují“ nebo dosáhnou věku 18 let.
Vidíme, že mnozí rodiče v období, kdy jejich děti dělají řadu životních rozhodnutí (povolání, životní partner atd.), příliš ustupují do pozadí. Zůstaňte ve spojení se svými mladými
dospělými dětmi, buďte jim nablízku! Sledujte, s kým se přátelí. Povzbuzujte je, aby s vámi
žily doma, dokud je Bůh nedovede do manželství. Nadále je směrujte a nabízejte radu
s vědomím, že jak děti dosahují dospělosti, váš vztah se postupně mění.
Děkujte za své děti Bohu a denně se za ně modlete!

„Protož milovati budeš Hospodina Boha svého
z celého srdce svého,
a ze vší duše své, a ze vší síly své. A budou slova
tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém.
A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti
o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš
cestou, a léhaje i vstávaje.“
(Deuteronomium 6:5-7)

9

Hašteření
Elizabeth Krueger

Učte děti milovat jejich bratry a sestry. Nezapomeňte, že jednou se budou ke svým
manželům a manželkám chovat stejně, jako se dnes chovají ke svým sourozencům.
A nejen to, jejich současné chování naznačuje, jak budou jednat s každým, s kým přijdou
do styku po zbytek svého života.
Nebudeš se mstíti, aniž držeti budeš hněvu proti synům lidu svého, ale milovati budeš
bližního svého jako sebe samého: Já jsem Hospodin. Leviticus 19:18
Střety mezi bratry
Pokud budete jako rodiče schopni nahlížet na každou nelaskavost mezi sourozenci jako na
nenávist a sobectví, povede vás to k mnohem větší důslednosti v jejím potírání. Ta-kový
úhel pohledu by vás měl motivovat ke skoncování s hašteřením, sváry a potyčkami mezi
vašimi dětmi. Lze toho dosáhnout, ale vyžaduje to vytrvalost a bdělost. Dokud jsou vaše děti
maličké, není těžké hádky zastavit, stačí zasáhnout a napravit každé špatné jednání, které se
vyskytne. Srdce malého dítěte se velmi často vydá cestou jeho skutků, i když nebude mít plné
porozumění. Když budete sobectví dítěte věrně napravovat tak, že ho třeba přimějete, aby se
rozdělilo, dělení se mu stane zvykem, a vy brzy zjistíte, že se jeho srdce přiklání ke štědrosti.
Když se vaše děti hádají, napravte každé z nich podle toho, co víte, že udělalo špatně. Nesnažte
se za každou cenu zjistit, jak to doopravdy bylo. Nepokoušejte se to vyřešit dokonale férově.
Život není fér. Snažte se být spravedliví, ale ne nutně nezaujatí či féroví. Naučte je, že musí
udělat to, co je správné, i když jim někdo ublíží. Měli byste je naučit „jít ještě jednu míli“,
jak nás to učil Ježíš v Matouši 5:41. Nepřehlížejte špatné postoje jednoho vůči druhému.
Nepřestávejte pracovat se všemi zúčastněnými stranami, dokud nezískají správný postoj.
Pokud budete jako
Chcete-li opravdu skoncovat s hašteřením (což byste
rodiče schopni nahlížet
měli), naslouchejte a zarazte děti při prvním špatném
na každou nelaskavost
tónu hlasu. Ještě lépe – pozorně je sledujte a zakročte
mezi sourozenci
už při prvním nahněvaném pohledu. Nestačí však jen
jako na nenávist a
říct, ať toho nechají. Když jim to řeknete, dohlédněte
na to, aby to opravdu udělaly. Když hádka pokračuje,
sobectví, povede vás
zasáhněte a dejte jim konkrétní návod, jak se choto k mnohem větší
vat pěkně a jak spolu vyjít. Kázněte podle potřeby.
důslednosti v jejím
Vyžadujte, aby se omluvily, pokud jeden druhému
potírání.
ublížil. Zdají-li se být výjimečně zpozdilí k učení v této
10

PŘIKRYTÍ

Červen 2011

oblasti a dále se hádají, oddělte je a zadejte jim domácí práce, jsou-li na to dost velcí, nebo
si je jen posaďte poblíž sebe a nedovolte jim nic dělat, dokud nebudou dostatečně motivováni k rychlejšímu chápání. ☺
Popíšu vám jeden výukový postup, který jsem používala, když se vyskytly větší hádky.
Nejdříve si zavolám zúčastněné strany. Pak jednoho vyzvu, aby začal popisovat, co se stalo. Občas ho můžu zastavit a zeptat se druhého, jestli to, co slyším, je pravda, jestli to
opravdu tak bylo. Nedovoluji zveličování ani negativní postoj, jen prostá, klidně řečená
fakta. Pak se vrátím na začátek a nechám děti, aby přesně předvedly, co řekly a udělaly.
Při předvádění po nich požaduji, aby mi ukázaly, jak to má být správně, ne jak to ve
skutečnosti proběhlo. Samozřejmě, že se nikdy nedostanou až k hádce. Pak musí sehrát situaci znova
Nesnažte se za každou
s tím, že první provinilec zopakuje svůj první
cenu zjistit, jak to
přestupek. Poškozený pak musí správně zareagovat,
ne tak, jak reagoval ve skutečnosti. Ukazuje se, že tyto
doopravdy bylo.
situace vždy začínají drobným činem nebo slovem,
Nepokoušejte se to
a pak se problém vyhrotí díky špatným reakcím na
vyřešit dokonale férově.
obou stranách, které přilévají olej do ohně. Když
Život není fér. ... Naučte
za vámi děti neustále zbytečně chodí žalovat kvůli
je, že musí udělat to, co
drobným neshodám, zkuste je podrobit dostatečně
je správné, i když jim
dlouhému výslechu, aby se příště pokusily záležitost
vyřešit „mimosoudně“ a pokojně se dohodly mezi
někdo ublíží.
sebou. Vždy vyhledávejte příležitosti, jak zbudovat
jejich charakter.
Když se mé děti hádají, dávám jim toto ponaučení: Ve vší upřímnosti jim řeknu, že jejich bratři a
sestry by měli být jejich nejlepší přátelé. Ostatní přátelé přijdou a zas odejdou (uvedu příklady
z vlastního života), ale sourozenci vždy zůstanou rodinou. Budou ti vždy po ruce, když
je budeš opravdu potřebovat, a musíš pochopit, jak je důležité se k nim chovat s tímto vědomím. Chovej se k nim lépe než ke komukoliv jinému. Važ si jich, tak jak se sluší.
Přesvědčte o těchto věcech své děti. Připomínejte
jim, že hádky patří mezi „sedm věcí“, které Hospodin nenávidí.
Těchto šesti věcí nenávidí Hospodin, a sedmá
ohavností jest duši jeho: Očí vysokých, jazyka
lživého, a rukou vylévajících krev nevinnou, srdce,
kteréž ukládá myšlení nepravá, noh kvapných běžeti
ke zlému, svědka lživého, mluvícího lež, a toho, jenž
rozsívá různice mezi bratřími. Přísloví 6:16-19
Neustálé hašteření
Norah: Při počtu šesti dětí se u nás hašteření někdy prostě vymkne kontrole. Připadám
si, že nedělám nic jiného, než že celý den běhám od jedné hádky ke druhé, napomínám,
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kárám a snažím se je vyřešit, a k ničemu to nevede. Hrotí se
to víc a víc, až jsem svolná nabídnout je všechny k adopci! Co
mám dělat?
Odpověď Elizabeth: Jakmile se věci vymknou kontrole, snaha
napravovat dílčí potíže prostě nezabírá. Musíš začít úplně od
začátku, obnovit řád jako takový a pak ho udržet. Dosáhneš
toho skupinovým „vyvazováním rajčat“.
Svolej všechny děti, usaď je kolem sebe do kroužku a nastav je
do „tichého programu“. Nedovol jim mluvit nebo dokonce ani
po sobě pokukovat, pokud se jim to nedaří. Je-li třeba, rozděl
je do různých koutů nebo na oddělené židle. Ty, co dělají
potíže, okamžitě potrestej, jsou-li pomalí k poslušnosti.
Když děti sedí a nacvičují si, jak zůstat v klidu a potichu, posaď
se také a rozhodni se, jakým směrem chceš, aby se tvá rodina
ubírala. Chceš dělat školu? Uklízet? Vařit? Bavit se? Možná chceš strávit hodinku jen tak, abys
nabrala dech. Někdy ani samy nevíme, co vlastně chceme, aby dělaly, a to bývá polovina
problému, protože děti to vycítí. Poznají, že nikdo není u kormidla, a tak využijí situaci a
vrhnou se směrem, který se jim zlíbí. Rozmysli si proto, co bys chtěla, aby děti v následujících
chvílích dělaly. Hraní by v tuto chvíli nemělo být na seznamu a mělo by být nahrazeno
domácími pracemi, dokud si nezačnou vážit toho, když je jim dovoleno hrát si spolu, a dokud
jim nezáleží na tom, aby si hrály bez dohadování.
Když už víš, kam chceš směřovat, zadrž děti na místě,
... nechám děti, aby
dokud se nezklidní, neopustí hádavé nastavení a
přesně předvedly, co řekly
nezačnou se dostatečně nudit, aby je to přimělo ke
a udělaly. Při předvádění
spolupráci. Potom začni postupně každému dítěti
dávat pokyny s tím, že až splní zadaný úkol, má se
po nich požaduji, aby
vrátit. Vyšli vždy jen jedno z dětí, drž je všechny
mi ukázaly, jak to má
při sobě, jak je to jen možné, a společně se posoubýt správně, ne jak to ve
vejte směrem, který sis pro ten den vytyčila. Když
skutečnosti proběhlo.
to neuspěcháš, věci začnou zas brzy fungovat
... Vždy vyhledávejte
normálně. Když nedopustíš každému běžet jiným
příležitosti, jak zbudovat
směrem a vrátíš každé dítě, které se začne hádat,
do tichého programu a oddělíš ho, jakmile se objeví
jejich charakter.
první narušení, podaří se ti pořádek udržet.
Nenávist vzbuzuje sváry, ale láska přikrývá všecka přestoupení. Přísloví 10:12
„Hašteření“ je úryvkem z knížky „Raising Godly Tomatoes“ od Elizabeth Krueger (viz webové stránky
autorky: www.raisinggodlytomatoes.com).
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Milí rodiče,
tentokrát Vám přinášíme vzorek z knížky God‘s wisdom for little girls (Boží moudrost pro
děvčátka), která je věnovaná holčičkám. Tento plakátek můžete třeba vašemu děvčátku,
které hledá Boží moudrost, zarámovat v pokojíčku jako hezký obrázek ☺.
S láskou
tým Přikrytí

Převzato z/Taken from: GOD‘S WISDOM FOR LITTLE GIRLS
Autorská práva textů/Text copyright © 2000 by Elizabeth George
Autorská práva ilustrací/Illustration copyright © 2000 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 31:11-12

Dověřuje se jí srdce muže jejího;
nebo tu kořistí nebude nedostatku.
Dobře činí jemu a ne zle,
po všecky dny života svého.

- Já že mám pořád na všechny hodná být?
- Ano! Vždyť přesně takovou tě Bůh chce mít.
Tak prokazuj teď laskavost z celé své síly!
Ať to vidí lidé, sestřička i bráška tvůj milý.

Není bílá jako bílá…
aneb

Když uklízí Bůh
Martina Oulická

Každého času ať jest roucho tvé bílé, a oleje na hlavě tvé nechť není nedostatku. Kazatel 9:8
Před pár lety jsme se nastěhovali do nového, krásného, a hlavně čistého domu – i když na
tom jsme museli samozřejmě zapracovat a po všech řemeslnících, co se tu vystřídali, uklidit. Dobře si vzpomínám na příjemný pocit i určité nadšení do úklidu a údržby všech nových
prostor a věcí, kde se nepořádku jakoby ani nedařilo. ☺
V přízemí domu je malá koupelna obložená bílými dlaždičkami, většinou se o čistotu této
místnosti starají děti – umyvadlo, záchodová mísa, podlaha – a jde jim to dobře. Dnes večer
má ale přijít návštěva a nikdo z nich tu zrovna není. Nezbývá, než abych se do toho pustila
sama, neboť jediný pohled stačil ke zjištění, že této místnůstce už delší dobu nikdo nevěnoval patřičnou pozornost. ☺ No co, budu to mít za chvilku hotové… ☺
Jenže… Už se vám někdy stalo, že s Bohem se věci ubírají jiným směrem než vaše představy?
Umývám umyvadlo a ejhle, najednou vidím, že i ty kachličky kolem jsou nějaké zacákané. Zajedu tam hadříkem
a zajedu asi nějak dál, než je obvyklé, a co to? Nevěřím
svým očím – bílá dlaždička najednou není bílá, ale – musím to tak říct – ošklivě šedivá. Hm, zarovnám to podle
spáry, a hned vidím, že tudy cesta nevede – nemilosrdný kontrast je jaksi příliš kontrastní. ☺ Bože, to budu
muset opravdu umýt všechny?? Vypláchnu a vyždímám
hadr a pomalu přejíždím první sloupec kachliček v rohu,
pak další a přemýšlím o tom kontrastu, o tom, co Bůh
dělá v mém životě, a najednou si v té malé čtvercové
místnosti připadám jako ve své vlastní duši.

Bůh je vždy o krok dál
... Já vidím cákanec
vedle umyvadla ...
Bůh vidí prach, který
se v mém životě
usazuje, a nabízí mi
mnohem větší milost
k úklidu.

Uvědomuji si, že Bůh je vždy o krok dál a vidí věci v širším kontextu. Já vidím cákanec vedle
umyvadla a chci s ním jednat, Bůh vidí prach, který se v mém životě usazuje, a nabízí mi
mnohem větší milost k úklidu. V první chvíli je mi to nepříjemné, nepočítala jsem s tím,
chtěla jsem mít uklizeno během dvaceti minut, a teď je z toho půl dopoledne, je to proti
(mému) plánu. Možná jsem něco nestihla, ale získala jsem mnohem víc než zářivě bílou
koupelnu…
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Mluvil ke mně Bůh, ujistil mě o svojí lásce a moudrosti, občerstvil mě, dal mi milost
k pokání a mnohem hlubšímu úklidu duše. Nechci jen utírat zjevné cákance, ale chci vždy
poměřovat svou bělost s Jeho charakterem. Nechci, aby se v mé duši nenápadně usazoval
prach, nedopustím, aby z mého života vymizela zářivá čerstvost.
Díky, Bože, za schopnost vidět kontrast (rozpor) mezi tím, jaký jsi Ty, a tím, kde v životě
stojím. Díky za dokonalost Tvých čisticích prostředků a za to, že mě táhneš k sobě!
Zjevení 3:18 — Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl
bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých
pomaž kollyrium, abys viděl.

Jakou řečí mluvíte?
Nancy Campbell

„Kdožť shůry přišel, nade všeckyť jest; kdožť jest z země, zemskýť jest, a zemské věci mluví.“
Jan 3:31
Když lidé přišli na oslavu mých 60. narozenin, dostali dotazník, který se týkal informací
o mém životě. Jedna z otázek zněla: „Kolika jazyky mluví?“ Byl to chyták, protože ke své
hanbě musím přiznat, že mluvím pouze anglicky. Kdybych mohla žít svůj život znovu, změnila bych to. Zmocňuje se mě pocit hanby, když cestuji do jiných zemí a setkávám se s lidmi,
kteří mluví pěti nebo šesti jazyky. Vzpomínám si, že jsem jednou bydlela v rodině v Malajsii.
Manželé skvěle ovládali šest jazyků a běžně jimi hovořili mezi sebou i se svými dětmi. Proto
jejich malé děti mluvily plynule šesti jazyky. Avšak mnohem důležitější, než mluvit mnoha
jazyky, je mluvit správným jazykem! Na světě existuje tisíce jazyků a dialektů, ale všechny
náležejí do pouhých dvou kategorií – zemský jazyk a nebeský jazyk!
Existuje nářečí, které patří do království satana, a naprosto odlišný jazyk, který náleží do
Božího království.
Když se znovuzrodíme do Božího království, musíme se naučit mluvit jazykem tohoto nového království. Je to jazyk lásky a čistoty. Je to jazyk pravdy. Vyznává pravdy Božích principů,
i když jsou opakem toho, jak se zrovna cítíme. Promlouvá Boží pravdy, i když jsou v rozporu
s tím, co říká zbytek světa. Ztotožňuje se s Bohem.
Prosím, nepochopte mě špatně. Nemám na mysli nábožně znějící slova, která se nespojují
se životem. Jsou falešná. Jsou náboženská, ale nejsou realita.
Boží jazyk je skutečný. Je součástí zásadních životních otázek. Mluví pravdu uprostřed hu18

PŘIKRYTÍ

Červen 2011

manistických podvodů. Mluví moudrost uprostřed lidského bláznovství. Mluví lásku uprostřed nenávisti. Odplácí požehnáním, když je urážen, pronásledován a týrán. Vzdává chválu
Bohu místo naříkání a reptání. Promlouvá víru uprostřed pochybností a klamů.
Tímto jazykem se nenaučíme mluvit ihned. Trvá to, než se ho naučíme, protože je naprosto
odlišný od jazyka, kterým jsme dosud mluvili. Musíme ho procvičovat. Nejdříve nám to
bude nepřirozené, ale je třeba vytrvat ve víře, až se nám stane přirozeným.
Filipenským 3:20 říká: „Naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“ (NBK) Anglická verze King James používá slovo „konverzace“.
„Občanství“ a „konverzace“ jsou propojeny. Nebeští občané mluví nebeským jazykem.
Když Židé z celého světa učinili aliyah do Izraele, okamžitě šli na Ulpan, aby se naučili hebrejštinu, jazyk své nové země. Je to povinné. Naše dcera Evangeline měla tu výsadu Ulpan
navštěvovat v době, kdy žila v Izraeli.
Když jsme se přestěhovali z Nového Zélandu do Ameriky, museli jsme se naučit mnoho
nových slov. Říkali jsme „nappies“, ale teď říkáme „diapers“ (plenky). Říkali jsme „dummy“,
ale teď říkáme „pacifier“ (dudlík). Říkali jsme „pushchair“, ale teď říkáme „stroller“ (kočárek). Místo „boot“ používáme teď pro kufr auta
slovo „trunk“. A tak dále. Bill Bryson říká ve své knize
Když se znovuzrodíme
„Mateřský jazyk“, že existuje asi 40 000 slov, která se
do Božího království,
v americké a britské angličtině liší. Věřím tomu.
Jakým jazykem mluvíte vy? Stále mluvíte tím starým
musíme se naučit mluvit
jazykem, který náleží království satana, hantýrkou
jazykem tohoto nového
pochybnosti, porážky, strachu a podvodu? Nebo
království. Je to jazyk
mluvíte jazykem svého občanství, slovy lásky, radolásky a čistoty. ... Vyznává sti, pokoje, chvály a víry?
pravdy Božích principů,
1. Janova 4:5-6 říká: „Oni z světa jsou, a protož o svěi když je to opak toho,
tu mluví, a svět jich poslouchá. My z Boha jsme. Kdo
zná Boha, posloucháť nás; kdož pak není z Boha, nejak se zrovna
posloucháť nás. A po tomť poznáváme ducha pravdy
cítíme.
a ducha bludu.“
Dejte si za cíl mluvit plynule vaším novým jazykem,
jazykem nebe. Vaše řeč odhalí, do jakého království patříte.
MODLITBA:
„Ó, Bože, dotkni se prosím mých úst svým nebeským ohněm. Očisti mé rty. Pročisti moji
řeč. Nauč mě svůj jazyk. Pane, náležím do nebeské země. Pomoz mi jazykem této země
mluvit. Amen.“
PROHLÁŠENÍ:
Procvičuji svůj nebeský jazyk každý den.
Nancy Campbell
Above Rubies Ministry
PO Box 681687; Franklin, TN 37068-1687
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Otec a syn
1. část - Hospodin hrdým otcem
Martin Klusoň
Rozhlédněte se kolem sebe. Vidíte zástupy
mužů oplývajících sebevědomím? Mužů,
kteří jsou tak silní, že dokážou být něžní a
laskaví? Mužů, kteří jsou si tak jistí správností
daných hodnot, že se nebojí za ně postavit?
Ne? To nás, otce, kteří máme syny, staví
před dilema. Jak vychovat svého syna tak,
aby oplýval zdravým sebevědomím a měl
v sobě zakořeněnu jistotu, že stojí za to dělat
věci správně? Jak vychovat spravedlivé a
silné muže? Mojžíše, Davidy, Jozue, Pavly a
jim podobné?
Pokud máte posazenou laťku dostatečně
vysoko, určitě se podobně jako i já rozhlížíte a
hledáte pomoc, vzory a inspiraci. Dovolte mi
tedy podělit se s vámi o to, co jsem nalezl. Inspiraci ze všech nejpovolanější, a to Hospodina v Jeho roli Otce. Odhoďme světské rádce,
vraťme se přímo ke zdroji a podívejme se do
Božího Slova, které intenzivně ukazuje vztah
Ježíše k Jeho Otci a vztah Otce k Ježíši.
Hospodin hrdým otcem
Nevím, co jste dělali vy, když se vám narodil
syn. Zavolali jste rodičům? Poslali pár esemesek? Popřípadě rozeslali fotku přátelům?
Hmmm … budiž. Co takhle napsat palcovými
titulky oznámení na přední stránky novin?
Nebo zavolat do televize, že máte tip na
mimořádné zpravodajství. „Narodil se mi
syn.“ Zdá se vám, že přeháním? Možná trochu. Hospodin by vám ale rozuměl.
O narození svého syna napsal do mnoha knih
Starého zákona. Nechal o příchodu svého
syna po tisíciletí hlásat proroky. Ustavil galaxie a hvězdy tak, aby ukazovaly Ježíšovo
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narození. Poslal moudré muže přes půlku
světa, aby se Mu poklonili a přinesli dary.
Poslal anděly, aby v noci zpívali oslavné
písně a zvěstovali Ježíšovo narození. Hrdě
vše oznámil místním pastýřům a nechal tuto
zprávu rozhlásit po celém Izraeli.
Vím, bylo to zrození Syna Božího. Nikdo nepochybuje o jedinečnosti Jeho příchodu ani
o jedinečnosti Krista samého. Dobrá, nemusíme tedy měnit chod hvězd a galaxií. Nechme
se však inspirovat a dejme najevo, že jsme
hrdými otci. A to nejen při synově narození.
Mluvme o tom, nebojme se to vyjádřit, projevit, napsat. Pokud to považoval za důležité
Otec Bůh, věřím, že i náš syn potřebuje vědět,
že jsme hrdí na to, že ho máme. Potřebuje
nabýt jistotu, že jeho otci na něm záleží. Bude
pak pro něj daleko jednodušší přijmout a pochopit, že na něm záleží i jeho nebeskému
Otci.
Hospodin milujícím Otcem
Ježíš nepochyboval o tom, že Ho Otec miluje. Bůh Mu to dával neustále najevo. Typicky když Ježíš vstupoval do služby, Hospodin byl u toho. Za nic na světě by si nenechal
tuto příležitost ujít. Nejen, že tam byl, ale
při křtu se znovu a nahlas k Ježíši přihlásil.
„A aj, hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten
můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.“
(Mat 3:17) Dále zopakoval Bůh Otec toto
prohlášení ještě na hoře proměnění. „Když
pak on ještě mluvil, aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zazněl hlas z oblaku řkoucí: Toto
jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře
zalíbilo, toho poslouchejte.“ (Mat 17:5) Otec
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věděl, že Ježíš stejně jako každý jiný syn nahlas, ale i šeptat mu do ucha: „Synu, jsem
potřebuje utvrzení v tom, že to, co dělá, je na tebe pyšný!“ Nevěřím, že nemáte žádnou
dobré. Potřeboval bytostně vědět, že Jeho příležitost. Že váš syn nedělá nic dobře.
Otec stojí za ním. Zvlášť v těchto význam- Uvědomme si, že pokud mají naši synové
ných okamžicích. Ujistěme své syny o svojí udělat v životě veliké věci, potřebují mít jislásce a podpoře. Zvláště v situacích, kdy se totu, že se líbí Bohu. Nevěříte? Jedním z mála
rozhodují pro spravedlnost. Řekněme jim lidí, kteří nezakusili smrt, ale přešli rovnou do
jasně a jednoznačně, že jsou pro nás důležití nebe, byl Enoch. Bůh nám toho o Enochovi
a že nám na nich záleží. Jinak postupně doj- moc neřekl, ale když vybíral to nejdůležitější,
dou k závěru, že o ně reálně nikdo nestojí, a co napíše do Bible, zvolil následující slova:
začnou hledat zaplnění této prázdnoty jinde. „Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti,
Proč myslíte, že fungují pouliční gangy?
a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé
Bůh je všudypřítomný, ale
zajisté, než jest přenesen,
já nejsem. Musím si proto
svědectví měl, že se líbil
...
náš
syn
potřebuje
vybrat, kde budu. A s kým.
Bohu.“ (Žid 11:5)
vědět, že jsme hrdí
Nechal jsem se Bohem inNejenže se líbil Bohu,
spirovat, a proto nechci
ale měl k tomu i Jeho
na to, že ho máme.
přijít o žádnou důležitou
svědectví. Ujistěte se, že
Potřebuje nabýt jistotu,
událost v životě svého
i vaši synové mají toto
že jeho otci na něm
syna. Vystoupení ve škole?
svědectví. Svědectví, že se
záleží.
Bude
pak
pro
Zkouška? Životní rozhodlíbí Bohu. A začněte tím, že
něj
daleko
jednodušší
nutí? Křest? Odsouvám
budou mít svědectví, že se
přijmout
a
pochopit,
jednání a dávám syna do
líbí vám. Naučte je, aby jim
kalendáře. Budu tam a
více záleželo na tom, co na
že na něm záleží i jeho
budu se k němu hlásit.
to řeknete vy a co řekne
nebeskému Otci.
Neopustím ho. Tak jsem
Bůh, než co na to řeknou
se naučil od Hospodina. „A
jejich spolužáci nebo koleten, kterýž mne poslal, se mnouť jest, a neo- gové v práci. Dodejte jim sebedůvěru v tom,
pustil mne samého Otec.“ (Jan 8:29)
že budou mít jistotu ve vás a následně i v Otci.
Ježíš jasně věděl, že se Bohu líbí. „… neopustil
Hospodin, Otec, kterému se líbíme
mne samého Otec; nebo což jest jemu libého,
Pojďme se ještě jednou vrátit k citovaným to já činím vždycky.“ (Jan 8:29)
veršům z Matouše a vytěžme tu druhou část A vůbec, jak jste na tom vy, otcové? Je ve vás
– „v němž se mi zalíbilo“. Ví váš syn, že jste zakořeněno, že jste Jeho milovaní synové?
na něj pyšní? V situacích, kdy se rozhodl pro Máte svědectví, že se líbíte Bohu, svému Otci?
spravedlnost, zvlášť na úkor svého pohodlí? Ne? Nebo si nejste jistí? Tak začněte právě
Řekněte mu to. Nebojte se být emotivní a zde. Napřimte svou chůzi, čiňte spravedlzatleskat mu, obejmout ho. Nebojte se vy- nost a potom se zaposlouchejte. Určitě i vy
tisknout mu diplom, když udělal něco, co se zaslechnete:
vám líbí. Nebojte se zavolat celou rodinu do „… Toto je můj milovaný syn, v něm se mi
dílny nebo na zahradu a všem ukázat, jak se dobře zalíbilo …“
vám líbí perfektně smotaná hadice, posekané Uvidíte, jakou vám to dá sílu.
dřevo nebo zrytý záhon. Naučte se to říkat
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Ze zápisníku
mladých:

Jen se dívej, co chvála umí…
Právě v Mančicích jsem si uvědomila, jak obrovskou moc má
chvála. Zjistila jsem, že chvála je nástrojem k otevření srdcí.
Na jednom večerním setkání mluvila sestra Květa. Povídali
jsme si o mrzutosti a o tom, proč se nám ráno někdy špatně
vstává. ☺ Já jsem dychtivě naslouchala, protože s tím často
mívám problém. „Někdy když se ráno vzbudím,“ začala sestra Květa, „mám hned plnou hlavu všeho, co budu ten den
muset udělat – povinnosti, děti, prostě všechno. To se pak
těžko vstupuje do dne… Ale když se ráno probudím a hned
začnu chválit Pána a upřu svůj zrak na Něj, je to něco úplně
jiného!“ Zaujalo mne to. Taky že jsem to při první příležitosti vyzkoušela! Ráno jsem se vzbudila, posadila jsem se,
usmála se a z hloubi srdce začala chválit Pána. Za chvíli jsem
z postele vyskočila a s chválou na rtech šla za svými povinnostmi. Ani byste nevěřili, jaké to bylo uvolnění! Celý den
byl najednou úplně jiný! Tenkrát jsem se opravdu přesvědčila o úžasné moci chvály – vřele doporučuji! Chvála přidá
radost, posílí, osvěží duši a otevře srdce Bohu!

Lucka

Mančice

Lucie Kotrlová, 13 let

Jen se dívej, co chvála umí
Jen se dívej, co chvála umí,
haleluja, haleluja!
Jen se dívej, co chvála umí,
haleluja!
Netrápím se, když se
nedaří,
Ježíš mi písní srdce naplní.
Jen se dívej, co chvála umí!
Haleluja!
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Tělo versus duch a moje vítězství
Chtěla bych se s vámi podělit o to, co jsem zažila tento rok
v Mančicích.
Utřela jsem poslední hrnek a dala ho do kredence. Za 5 minut začíná shromáždění. Běžela jsem přes dvůr do domu vedle jídelny, kde byly naše pokoje a zároveň učebna (naše shromažďovací místnost). Popadla jsem Bibli, zápisník a tužku
a utíkala po schodech dolů do učebny. Cestou jsem prosila
Pána, aby mě dnes něčemu novému přiučil. Rozhodla jsem
se, že se budu řídit Jeho vůlí. Vešla jsem do místnosti a sedla
jsem si na své místo. Když se všichni usadili, začali jsme zpívat.
Všichni si stoupli a začali chválit, jen já jsem seděla dál. Bůh
mi říkal, ať si stoupnu, ale tělo říkalo opak: Nemůžeš si přece
stoupnout, všichni se na tebe budou dívat... — Ať se dívají, a
třeba se ani dívat nebudou, ale ty jsi tu od toho, abys chválila
Pána. — Ano, ano. Už jsem začínala vstávat, ale tělo zase že
ne a že budu vypadat hloupě. Bože, modlila jsem se, Ty víš,
co se teď děje, a prosím, abys mi ukázal, co je správné.
Vtom jsem si vzpomněla na slovo, které jsem slyšela v neděli
o tom, že nemáme být služebníky těla, ale ducha, a že žádosti těla máme udušovat. Taky jsem si vzpomněla na svůj slib
Bohu, že se budu řídit Jeho vůlí. Moje srdce poskočilo. Rychle
jsem se postavila. Tělo to nenechalo bez komentářů a hned že
vypadám hloupě atd... Ale já měla radost, že jsem poslechla
Pána, a najednou se to stalo. Bůh ke mně promluvil.
Cítila jsem Jeho přítomnost a věděla jsem, že On mě a já Jeho
mám moc ráda. Jeho láska byla tak blízko, že tělo ztichlo po
celou dobu chval. A pak mi to došlo. Otevřela jsem se Pánu,
poslechla Ho, a On ke mně měl volnou cestu a začal ke mně
mluvit. Měla jsem takovou radost, že jsem zapomněla, že kolem mě jsou lidi a jakou písničkou chválíme. Bylo to v té chvíli
jedno. Byla jsem tam jenom já a Bůh. Toho dne mi Hospodin
dal vítězství nad tělem a já Boha za to chválila a měla nesmírnou radost.

Krista

Procházka v

Mančicích

Kristýnka Klusoňová, 11 let
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O lenosti
Eva Kotrlová

„Jdi k mravenci, lenochu, shlédni cesty jeho, a nabuď moudrosti. Kterýž nemaje vůdce,
ani správce, ani pána, připravuje v létě pokrm svůj, shromažďuje ve žni potravu svou.“
Přísloví 6:6-8
Nedávno jsme si s dětmi doma povídali o lenosti. Bylo to moc zajímavé. Mám totiž jednu
knížku, která se jmenuje Přísloví pro rodiče. Určitě víte, že v biblické knize Přísloví je
mnoho moudrosti a dozvíte se tam, co a jak
je dobré dělat, a co naopak ne. A v té knížce
jsou všechny ty moudrosti a rady seřazené
pěkně podle témat. Můžete si tam najít třeba všechno o sobectví, o lhaní, o pýše a tak
dále. A my jsme jednou po ránu tuhle knížku
s dětmi otevřeli a začali si číst o lenosti. Jaké
veršíky vás hned napadnou, když se řekne lenost? Určitě si vzpomenete. Pavčo?
– Jdi k mravenci, lenochu…
Ano, to je on. Známý protilenošský verš, že?
Ale než se na ty veršíky zblízka podíváme,
chtěla bych se vás na něco zeptat. Kdo by mi
uměl říct, k čemu nás Bůh povolal?
– Abychom svítili světu.
Abychom svítili světu. A to se stane tak, že
budeme podobní Bohu. Jak jinak bychom
mohli svítit, že? Naší špínou těžko posvítíme.
Takže potřebujeme být proměněni k Božímu
obrazu. Přesně to Bůh chce. Aby se to mohlo stát, potřebujeme vidět, jak vypadáme.
A když vidíme, že je na nás něco špatného,
musíme to opravit. Je to tak? Jenom
tak se můžeme proměňovat. Je to
jako se zrcadlem. K čemu je zrcadlo?
– Abychom viděli, jak vypadáme,
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a mohli se upravit.
Ano. Většinou chodíme k zrcadlu ráno. Chodíte k zrcadlu ráno? A proč?
– Protože jsme rozcuchaní.
Protože jsme rozcuchaní, jak jsme se převalovali celou noc v posteli, že? Koukneme se,
jestli nám někde netrčí parůžek, jestli nemáme přeleženou tvář – taky máte někdy
na obličeji takový vzoreček? ☺ Takže zrcadlo
slouží k tomu, abychom se podívali, jak vypadáme, a pokud je něco špatně, abychom to
upravili. Bůh nám dal taky takové zrcadlo. Co
je tím zrcadlem?
– Bible.
Ano. A jak se můžeme dívat do takového zrcadla? Úplně jednoduše. Otevřete a koukáte.
Vidíte se tam?
– Ne.
– Jo.
☺ Ano, vidíte se tam. Je tam napsáno, jaký
Bůh je a co se Mu líbí, a my najednou vidíme
a říkáme: aha, aha. Podíváme se na sebe, na
své srdce a řekneme si: hm, tohle nevypadá
moc dobře. Jestli chci naplnit Boží záměr a
svítit světu, musím to spravit. Je to tak?
Je zajímavé, že v Bibli je spousta veršíků
o lenosti. Hlavně v Přísloví. Až mě překvapuje,
jak moc jich tam je. Takže si myslím, že lenost
Bůh opravdu v našich životech nepotřebuje a
nechce. Myslíte, že Bůh je líný?
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– Ne.
Ne. On neustále pracuje. Je to tak? Pořád pracuje. A na čem pracuje? Co Bůh pořád dělá,
Šimůnku? Na čem pracuje, co myslíš, Johanko?
– Na našem srdci.
Ano, na našem srdci pracuje. Dělá všechno
proto, aby nás vysvobodil a pomohl nám,
protože chce, abychom se měli dobře. Pořád
na tom pracuje. Skrze svoje Slovo, okolnosti,
skrze druhé lidi. Takže víme, že Bůh je pracovitý. Jestli tedy chceme svítit světu a být jako
On, musíme být pracovití.
A teď k těm našim veršíkům:
„Jdi k mravenci, lenochu, shlédni cesty jeho,
a nabuď moudrosti. Kterýž nemaje vůdce, ani
správce, ani pána, připravuje v létě pokrm
svůj, shromažďuje ve žni potravu svou. Dokudž lenochu ležeti budeš. Skoro-liž vstaneš ze
sna svého? Maličko pospíš, maličko zdřímeš,
maličko složíš ruce, abys poležel, v tom přijde
jako pocestný chudoba tvá, a nouze tvá jako
muž zbrojný.“ Př. 6:6-11
Víte, když jsme si tyhle veršíky doma četli, začaly mě najednou napadat věci, které mě nikdy předtím nenapadly. Ještě se vás zeptám.
Máte někdo problém s leností? Jak se pozná
lenost? Dovede to někdo říct?
– Že se nám něco nechce dělat.
Že se nám něco nechce dělat. To ještě nemusí být lenost. Protože záleží, co s tím uděláš.
Třeba se ti nechce, ale když nejsi líná, tak to
přesto uděláš.
– Třeba, když nám máma řekne, ať uklidíme
kuchyň, a já si udělám rychle pití, ať to někdo
udělá a já si budu pít. A pomalu radši.
Pomalu. To taky známe. ☺ To už je vlastně promyšlený plán, jak se práci vyhnout.
A přesně to je lenost. Máš pravdu. Ještě má
někdo nějaký nápad, jak se může projevit lenost? Já bych toho tady z vlastní zkušenosti
taky vyjmenovala spoustu.
– Třeba když dostaneme něco za úkol a ne-
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chce se nám to dělat, tak to zanedbáme, prostě to uděláme tak nějak…
Takzvaně halabala. Taky tomu říkáte halabala? Udělali jsme to halabala. Nedbale.
– Že to třeba jenom přemístíme.
Přemístíme. Ano. To známe taky. ☺ Místo
toho, abychom věc vzali a odnesli ji tam, kam
patří, tak ji posuneme tím směrem, ale nikdy
se tam nedostane.
– Třeba když nám někdo dá práci, tak to ošidíme.
Ano.
Kdo je „mravenec“
Jestli máte někdo problém s leností, tak teď
poslouchejte. „Jdi k mravenci, lenochu.“ Takže váš první úkol je jít k mravenci. A co tam?
„Shlédni cesty jeho.“ Pořádně se podívej,
kudy a jak chodí a co dělá. Máte ho úplně
jednoduše pozorovat, máte se na něj dívat.
Co to pro nás znamená? Pokud znáte někoho, o kom víte, že je pracovitý, a nemusí to
být zrovna mravenec, pomůže vám, když ho
začnete pozorovat. Někdo má třeba pracovitou maminku, tak ji může začít pozorovat a
dívat se, co celý den dělá. Bůh říká, že nám to
pomůže. Máme se dívat na dobré příklady,
protože nás to něčemu naučí. V kolik hodin
maminka asi vstává? Co ráno dělá? To je tedy
váš první úkol. Pozorujte a učte se od lidí,
u kterých vidíte, že jsou pracovití. Můžete
se jich klidně i na něco zeptat. To je výhoda
oproti mravenci. ☺ Mravenec vám toho moc
neřekne, ale maminka nebo někdo ze shromáždění vám klidně řekne, jak to dělá, že je
tak pracovitý, a jak stihne některé věci, které
vy nestíháte.
Pak se tam píše: „a nabuď moudrosti.“ To
znamená, že když se budete dívat a ptát se a
vezmete si to k srdci, budete moudřejší. Chcete být moudří?
– Ano.
Já bych taky chtěla.
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Vůdce, nebo vlastní iniciativa?
Dále se tady o mravenci píše: „Kterýž nemaje vůdce, ani správce, ani pána, připravuje
v létě pokrm svůj, shromažďuje ve žni potravu
svou.“ Nemá vůdce ani správce, ani pána, a
přitom pracuje. Proč asi shromažďuje v létě
jídlo? Na co?
– Na zimu.
Na zimu. A proč na zimu?
– Protože v zimě není žádné jídlo.
Tak, tak. V zimě toho moc neroste. I někteří ptáci odlétají pryč, protože tady nemají co
jíst. Takže mravenec je chytrý a připravuje
si v létě jídlo, aby pak v zimě neměl hlad. A
píše se tady, že nemá vůdce. Kdo je to vůdce,
děti? Dovedete si představit nějakého vůdce?
Nebo znáte nějakého vůdce? Kde jsou vůdci?
Třeba v armádě jsou vůdci?
– Ano.
Vůdce je někdo, kdo vás vede. Johanko, pojď
sem. Já tě vezmu za ruku a teď jsem tvůj vůdce. Půjdu tam dozadu a zpátky… Ona chodí
za mnou, že? Je to tak? Takže teď jsem byla
Johančin vůdce. Co takový vůdce dělá? Pavlínko?
– Vodí lidi.
Ano. A určitě v tom má nějaký záměr. U nás
doma někdy dělám vůdce dětem já. Vodím je
po domě a říkám jim, co mají dělat. Taky vás
maminka někdy takhle vodí?
– Jo.
Vždycky říkám: „Pojď sem. Vidíš tu hromádku?“ Vy řeknete: „Co? Kde?“ A přitom na ni
koukáte. ☺ „Tamto zameť a, prosím tě, tohle
odnes do koše.“ Vy to uděláte a jdete si kreslit.
☺ Je to někdy tak? Maminka volá: „Johanko,
kde jsi?“ „Tady!“ Přijdete a maminka: „Johanko, pojď sem, něco ti ukážu. Vidíš v obýváku
ty rozházené knížky?“ „Ano vidím.“ Maminka
řekne: „Tak je utíkej uklidit, prosím.“
Takhle vám maminka dělá vůdce.
Vodí vás po domě a ukazuje vám, co
máte dělat. Když jsou děti malé, musí
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je někdy maminka dokonce vzít za ruku a pomoct jim dát třeba hračku do krabice. Dokonce vede jejich ruku. Ale postupně se učíte a
učíte a jde vám to líp, a už ani nepotřebujete, aby vám maminka pomáhala dát kostku
do krabice. Mravenci, ti pracovití, nepotřebují vůdce. To znamená, že nepotřebují, aby jim
někdo říkal, co mají dělat. To je zajímavé, že?
Říká u vás někdo mamince, co má dělat?
– Ne!
Aha, a jak tedy pozná, co má dělat?
– Bůh je její vůdce.
– A táta.
Táta, ano, někdy mamince řekne, co je třeba. Ale důležité je, že maminka se naučila od
Boha vidět. Ona vidí, co má dělat. Myslíte, že
tatínek ráno musí přijít a říct: „Maminko, vidíš v koutě tu hromádku? Prosím tě, než přijdu z práce, zameť ji. “ ☺ Funguje to tak?
– Ne.
Ne. Maminka to vidí. Vidí práci, kterou je
třeba udělat, stejně jako Hospodin se rozhlíží
a vidí, co je třeba udělat. Je to tak? To znamená, děti, pokud chcete být jako mravenci a
jako Hospodin, musíte se začít koukat. Koukat
se kolem. Když jste třeba doma, vidíte, že je
špinavé nádobí?
– Jo.
Ale pokud chcete být jako mravenec, nestačí
jenom vidět, ale udělat, co je třeba. Bez toho,
že by vás někdo vedl. Bez toho, že by vás někdo
vzal za ruku a řekl: „Podívej, tady je nádobí.“ A
tak jestli chcete být Boží synové, jestli chcete
být jako mravenec, jestli chcete být pracovití,
musíte jít a udělat to úplně sami. Začít se rozhlížet po domě, protože jednou z vás budou
maminky, je to tak? A budete to muset umět.
Nikdo za vámi nebude stát a nebude vám to
říkat. Ale víte co, něco vám prozradím. Občas
se stává, že se to děvčata nenaučí, a když se
potom vdají, musí se ty věci najednou rychle
naučit, a někdy to bývá hodně těžké. Dokonce za nimi někdy musí chodit i manžel a říkat
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jim, co mají dělat. Ano, je to tak. Takže vám
doporučuji: začněte se dívat kolem sebe a
učte se už teď. ☺
Pamatujme: kdo chce být jako mravenec, nepotřebuje vůdce, ale vidí ty věci sám.
Potřebuji hlídat?
Pak tady máme správce. Co dělá správce?
V anglické Bibli se píše dohlížitel. Kdo by to
uměl popsat?
– Ten, kdo ti neříká, co máš dělat, ale kouká
se, jestli to děláš správně, a říká: ano, tos udělal dobře.
Ano. To Kristýnka vysvětlila hezky. Představuji
si to tak, že například Johanka by měla rozházené kostky a vedle nich krabici a měla by do
ní všechny kostičky naskládat. A já, kdybych
byla dohlížitel, bych seděla a hlídala, jestli to
dělá dobře. Je to tak? A proč musí dohlížitel
hlídat, jestli to tamten dělá dobře? K čemu to
je dobré? Miriamko?
– Jestli to dělá.
Přesně tak. Jestli to vůbec dělá. Znáte to?
Potřebujete někdy dohlížitele? Dělá vám někdy maminka nebo tatínek dohlížitele? Ano?
A jak vám dělají dohlížitele?
– Sedí na posteli s proutkem a ukazuje…
☺ Ukazuje proutkem. A když zpomalíš, tak ti
pomůže, případně ti řekne, kdes co zapomněla. Protože to třeba neděláš pořádně. Dohlížitele totiž potřebuje ten, kdo tu věc sám
neumí ještě udělat pořádně. Vždycky mu dojde benzín. Rozjede se a pak blm, blm, blm.
Najednou místo práce sedí u domečku s panenkami a ukládá je do postýlky. ☺ Takže dohlížitel je někdo, kdo na vás dohlíží.
Ale pokud chcete být jako mravenci a jako
Boží synové, usilujte o to, abyste byli natolik
pracovití, že žádného dohlížitele nebudete
potřebovat. To je druhá věc. Člověk, který
je pracovitý, nepotřebuje dohlížitele neboli
správce.
Dále se píše, že mravenec nemá pána. Pán
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je někdo, kdo má autoritu. Když někdo udělá
něco špatně, jeho pán má právo ho napravit
a případně i potrestat. To mravenec nepotřebuje, protože je pracovitý. ☺
Příprava na „zimu“
Pak se tu píše, že mravenec už v létě připravuje svůj pokrm! A to je zvláštní věc, děti. Mravenec myslí dopředu. Že je to tak? Takže pracovitý člověk přemýšlí dopředu. To znamená, že
nežije jenom tím, co se děje teď. Máte s tím
někdy problém? Já ano. Někdy mám strašnou
chuť uklízet. A tak mě to chytne, že uklízím a
uklízím a uklízím, jenže najednou zjistím, že
nestíhám něco úplně jiného, co je naprosto
nutné stihnout. Třeba uvařit oběd. Koukám
na hodiny a říkám si: ojojoj, půl druhé, tak to
už bude spíš odpolední svačina. To znamená,
že když se chce člověku uklízet a pustí se do
toho hlava nehlava, může to také být špatně!
To zní divně, že? Nevím, jestli to znáte, ale
u nás se to stává. Řekneme si, že budeme
uklízet, a někdo dostane hroznou chuť uklidit si šuplík, ve kterém má nepořádek. Jenže
se do toho tak zabere, že mu úplně uteče, že
má nepořádek všude kolem! Znáte to? I nad
takovými touhami musíme zvítězit. Musíme
dělat správné věci ve správný čas.
Nám se ale většinou stává, že jsme líní udělat
cokoliv, a nemyslíme na to, že zítra něco budeme potřebovat. Mnozí z vás chodí na náš
„pondělek“, kde se učíte výtvarku, angličtinu,
sloh… , a občas máte i nějaké úkoly. Je sobota, vy si na to vzpomenete, ale připadá vám
to ještě daleko. Pak přijde neděle, tak na
to trochu víc myslíte, ale strašně se vám nechce jít pro sešit a napsat ten úkol. Ale co se
potom stane? Je večer, pořád to odkládáte,
odkládáte, říkáte si: no tak později. A pak vás
zavolá maminka na večeři, přijde nečekaná návštěva, musíte se jí věnovat
a nemůžete si moc dělat svoje věci, a
najednou zjistíte, že nemáte úkol na
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druhý den. Stává se vám to někdy? Ano? A to
je lenost. Když si člověk říká, že času je dost a
nemyslí dopředu. Pak přijde pondělí a teta,
co má sloh, se vás zeptá: „Ukažte mi sešity,
máte úkol?“ „No, když já jsem na to neměla čas,“ občas slýchávám. Nebo: „No, když já
nevím, kde mám sešit.“ Nebo: „No, když já
jsem na to zapomněla.“ Víte, že to všechno
jsou lži? Víte, co byste měli říct? „Víš, teto, já
jsem byla líná. Mně se to nechtělo dělat a neudělala jsem si na to čas. Byla jsem líná uklidit
si sešit na místo. Byla jsem líná na to vůbec
myslet a nepřemýšlela jsem dopředu.“ Je to
pravda? Kdybychom si to měli říct upřímně,
většinou to tak bývá, že? Kdybyste hledali
v Příslovích, zjistíte, že je tam verš, kde se říká,
jak mluví líný člověk. Říká: „Lev je na ulici! Lev
je ve městě!“ Víte, co to znamená? Napadá
někoho, co to může asi znamenat?
– Jakože se vymlouvá.
Ano, vymlouvá se. Říká: „To je nemožné udělat! To nejde!“ Rozumíte tomu? Líný člověk
se vymlouvá a najde hromadu důvodů, proč
„to“ nejde. V jiném verši se píše, že líný člověk
je moudřejší sám u sebe. To znamená, že si
o sobě myslí, že je rozumnější než sedm lidí,
kteří mu radí. Někdy si říkáte: Tohle neumím,
to mi nejde. Někdo vám chce poradit jak na
to, a vy opáčíte: „No jo, to se ti řekne. Když
ale…“ A začnete vyjmenovávat spoustu důvodů, proč to nemůžete udělat. V Bibli se píše,
že naděje o bláznu je větší než o člověku, který je sám u sebe moudrý. To znamená, že když
si myslíte, že nepotřebujete poradit a všechno
víte lépe než ostatní, je pro vás menší naděje
než pro blázna. To je docela vážné, že?
Shrnutí nakonec
Myslím, že jsme si toho řekli hodně. Ještě si
napíšeme základní věci, o kterých
jsme mluvili, a skončíme. Zaprvé jsme
si říkali, že lenoch potřebuje vůdce.
Není aktivní, není iniciativní.
28

Červen 2011

Aničko, nakresli tady človíčka, který vede druhého človíčka.
V Bibli se píše, že pokud chceme dosáhnout
zaslíbení, musíme být pilní a přičinliví. Stejně
tak, když chceme hledat a poslouchat Hospodina, musíme v tom být pilní. Nenajdete
žádný verš, který by podporoval lenost, ať už
v duchovních věcech, ve vztahu k Bohu, nebo
k práci, kterou běžně děláme. Líný člověk
potřebuje, aby ho pořád někdo postrkoval.
Prostě si sedne a čeká. Není aktivní, není iniciativní. To znamená, že sám nehledá práci,
pořád ho někdo musí pošťuchovat. Nerozhlíží se, co je potřeba. Nevidí, co je za potřeby
v duchu. Rozumíte tomu? Udělá si jenom
svoje, odškrtne si to a je spokojený. To je taky
lenost. To je špatně. Takže není aktivní, potřebuje vůdce.
Zadruhé lenoch potřebuje správce. Potřebuje dohled. Tomu rozumíme. Nedotáhne věci
sám, potřebuje kontrolovat.
A poslední věc – lenoch nemyslí dopředu.
A víte proč? Protože žije pro tuhle chvíli. Pro
přítomný okamžik. Je v Bibli napsané, že
máme žít jenom pro to, co je teď, a nemyslet
vůbec dopředu?
– Ne.
Správně, je to úplně naopak. Máme myslet
dopředu, protože co děláme teď, ovlivní to,
co bude zítra.
Takže nezapomeňte: Pokud chcete být jako
Hospodin, buďte aktivní, dívejte se kolem
sebe a dělejte každou práci poctivě, aby na
vás nikdo nemusel dohlížet. ☺
„Napomínámeť pak vás, bratří, abyste se
v tom ještě více rozhojnili, a snažili se pokojni
býti a hleděti toho, což komu náleží, a pracovati rukama svýma vlastníma, jakož jsme
přikázali vám, tak abyste slušně chodili před
těmi, kteříž jsou vně, a v ničemž abyste neměli
nedostatku.“
1.Tes 4:10-12
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