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anebo, lépe řečeno, v nás samých. Pravé rytířství nebo mužnost je však něco, co se lze
vpravdě naučit pouze od tvůrce mužnosti
– Hospodina. Biblická rytířskost a mužnost
je totiž pravým opakem povrchních a soběstředných obrazů a mýtů, kterými se nás
denně snaží nasytit svět.
Co je opravdová mužnost? Její základ tvoří
schopnost sebeovládání (Lepší jest zpozdilý k hněvu než silný rek, a kdož panuje nad
myslí svou nežli ten, kterýž dobyl města. –
Př. 16:32) a schopnost snášet protivenství.
Patří k ní i síla a autorita pramenící z poddanosti Božímu duchu, vnitřní jistota, jemnost
a vnímavost pro detaily v životě druhých.
A jistě také bytostná potřeba dávat a sloužit, ne brát a nechat si posluhovat.

Milí čtenáři,
i když je ve vzduchu již cítit vůně podzimu,
přesto si dovolím alespoň na chviličku pozdržet odlétající léto a ohlédnout se za jedním
červencovým odpolednem prožitým s přáteli.
Abychom odměnili píli a úsilí domácích školáků za uplynulý školní rok, pozvali jsme tehdy
několik rodin na malou rytířskou slavnost. ☺
Po uvítací fanfáře jsme se společně s chrabrými rytíři a urozenými dámami zaposlouchali do malého rytířského příběhu. Ukázal
nám, že pravá podstata rytíře nespočívá
v krásném koni a honosné zbroji. Ono totiž
stačí mít rytířské srdce, jak to učí i Boží slovo,
když nás nabádá, abychom byli ctnými rytíři Ježíše Krista. Stejně tak zaznělo poselství
pro urozené dámy, že jejich krása nespočívá
v půvabném vzezření či přepychovém oblečení, ale že skutečná krása se zjevuje v krotkém a pokojném duchu vnitřního člověka,
který na každý den vzhlíží k Pánu.
A je-li tomu tak, nemusíme za rytíři putovat do dávných dob. Měli by být okolo nás

Dobře si uvědomuji, že tento výčet by měl
být mnohem bohatší a širší, a pokud Vás,
naše čtenáře, v tuto chvíli napadají další
vlastnosti, nebraňte se je připsat. Zjistíte-li,
stejně jako já, že se Vám pravého rytířského srdce a mužnosti nedostává, nezoufejte a neztrácejte naději. Máme možnost
jít za tím, jehož jméno je Rek Udatný
a který je schopen nás změnit do svojí podoby. Nechť je Vám na cestě za Ním inspirací
a povzbuzením i to, co naleznete na následujících stránkách.
Roman Oulický

Brky svými přikryje tě,
a pod křídly Jeho
bezpečen budeš.
Žalm 91:4
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Interview se
Stacy Asbillovou
Eva Kotrlová

Stacy Asbillová je maminkou 8 dětí. Nejmladší
dší holčičce je 6 měsíců a nejstarší
Johanně bude příští rok 17 let. Všechny své děti učí spolu se svým manželem
Barakem doma. A protože školní rok je už v plném proudu, zeptali jsme se Stacy
na její zkušenosti a rady, které, věřím, mohou inspirovat a povzbudit ty z nás,
kteří se také rozhodli učit své děti doma.
Jak začínáte nový školní rok a jakým způsobem ho plánuješ?
Další školní rok začínám plánovat v podstatě ve chvíli, kdy ukončíme ten stávající. Během
letních prázdnin si projdu katalogy s materiály pro domácí vzdělávání a přečtu si recenze
či názory jiných, abych získala představu o tom, čemu bychom se mohli příští rok věnovat.
Na některé předměty, jako je matematika, čtení, gramatika, psaní, jednoduše objednám
osvědčené materiály pro další ročník. Nicméně některé z našich dětí už studují střední školu, takže se jim snažím vyučování ušít co nejvíce na míru podle jejich individuálních potřeb
a zájmů. Například naše nejstarší dcera Johanna je v posledním ročníku střední školy a má
zájem prohloubit si znalosti v oblasti obchodní matematiky. Nejstarší syn Josiah je teď ve
druháku a chce se pustit do matematiky pro pokročilé, především do geometrie a matematické analýzy.
Na začátku školního roku si vždycky projdu knížky a materiály každého dítěte, spočítám si
lekce, a poté si rozvrhnu, jak často se budeme muset jednotlivým předmětům věnovat,
abychom vše včas dokončili. Hlavní předměty, jako je matematika nebo čtení, děláme každý den. Francouzštinu se učíme třikrát týdně. Takže pondělky, středy a pátky má Johanna
francouzštinu a úterky a čtvrtky má astronomii. Jinak se snažím vždycky předměty rozvrstvit tak, abychom každý den měli přibližně stejné množství práce.
Jakým způsobem učíš několik dětí různého věku najednou? Jak si plánuješ jednotlivé
předměty a aktivity, tak abys byla efektivní a udržela si ve všem pořádek?
Tento školní rok učíme doma sedm z našich osmi dětí. Nejmenší jsou předškoláci a nejstarší
je ve čtvrťáku. Zjistila jsem, že jediný způsob, jak úspěšně učit tolik dětí různého věku najednou, je naučit se spolupráci. Často se může stát, že mě potřebují všechny děti najednou.
V takové chvíli je třeba se rozhodnout, kdo potřebuje mou pomoc nejvíce. Pokud už se
v dané chvíli některému z dětí věnuji, dořeším to s ním. Dám některé starší dítě k mladšímu,
2
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aby mu pomohlo, než budu mít čas já, a doufám, že ve chvíli, kdy spolu dokončí práci, už budu k dispozici.
Co se týče jednotlivých předmětů a jejich vyučování, naučili
jsme se několik věcí. Každý školní den začínáme s Biblí. Je to
nejlepší způsob, jak všem pomoci, aby napravili své postoje
a upevnili správný základ pro celý den. S mladšími dětmi se
pak společně učíme přírodní vědy a dějepis. Zjistila jsem,
že je pro nás nejvýhodnější zařadit tyto předměty hned po
biblické, dříve než se každé dítě začne věnovat své vlastní
práci.
Máš nějaký tajný návod, co dělat během školy s batolaty a
předškoláky? Co dělají, když se věnuješ starším dětem?
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Tipy pro batolata
a předškoláky:
•
•
•
•
•
•
•

dřevěné puzzle
korálky na
navlékání
magnetické knížky
modelína s různými
vykrajovátky
rozmanité
provlékačky
samolepky
omalovánky
a všelijaké pracovní
sešity

Vždycky jsem se snažila, aby se menší děti (tedy batolata
a předškoláci) cítily součástí vyučování. Vysvětlím jim, že
jsou také ve škole, a víte, za těch pár let se mi už podařilo
shromáždit řádku věcí, které můžu použít právě pro tyto
maličké. Tyto věci používáme jenom „do školy“. To je moc
důležité, protože jsou pak pro děti vzácné. Vše je uloženo
v krabicích a dítě si vždycky vybere, s čím si chce hrát. Pokud
chce přejít k další aktivitě, musí nejdříve uklidit do krabice
tu stávající. Předškoláci mají kromě těchto aktivit už své
pracovní sešity či knížky, kde se učí čísla, písmenka, barvy atp. To jsou jejich povinné úkoly.
Pokud je to jen trochu možné, velice ráda zapojuji menší děti do jakýchkoli předmětů, které
se učí starší děti. Přírodní vědy nebo historie mohou být velice zábavné pro všechny. Přečtu
vždy téma, které probíráme, a děti pak společně pracují na různorodých aktivitách.
Další osvědčená věc je přibrat si malé děti k domácím pracím. Když potřebujete odběhnout
na chvíli od školy a zamíchat těsto na chleba nebo hodit do pračky další várku prádla, malí
vám můžou pomoci. Budou tak chvíli jen s maminkou a také jim to rozčlení čas, kdy musí
potichu a v klidu sedět. Máme také pár výukových programů, kde se děti můžou učit abecedu nebo čísla, ale přiznám se, že tuto možnost moc často nevyužíváme. Osobně k tomu
mám několik důvodů:
1) Nechci, aby se televize stala hlídačem dětí – domácí škola je součást života a já chci, aby
i malé děti byly zapojeny do rodinného života.
2) Pokud je video „odměnou“, myslím, že si ho děti více užijí.
Jelikož učíme i starší děti, zásobník aktivit přijde vždycky vhod, protože pomůže udržet
zájem maličkých. Zjistila jsem, že náš nejmladší syn Sam je čas od času nespokojený s aktivitami, které mu nabídnu. V takové chvíli se vyučování náhle přemění na výchovnou lekci.
(Není to úžasné, že domácí škola je vlastně skoro celá o výchově?) Vytáhnu malou dečku,
dám ji na podlahu vedle sebe, Sama tam posadím a dám mu buď pár knížek na prohlížení,
nebo nějaké hračky. Brzy se dobrovolně vrátí ke školním aktivitám, protože zjistí, že je to
zábavnější, než sedět za trest na dece. ☺
3
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Mo
Mohla bys nám popsat váš normální školní den? ☺
Ne
Nejsem si jistá, jestli máme nějaké „normální“ školní dny. Normální je, že každý den přináší nové výzvy Minulý rok se mi podařilo udělat úžasný plán.
zvy.
Měla
Mě jsem pečlivě promyšlený a naplánovaný každý
detail celého dne. Když došlo na realizaci, fungovalo
det
to…
to….tak trochu. ☺ Problém je, že každý den (někdy
dokonce každá chvilka) skrývá něco nepředvídateldo
né
ného. Jsou věci, které děláme v určitou dobu. Například před snídaní musí být všichni oblečení, mít
pří
ustlanou postel a uklizený pokojík. Po snídani má
ust
kaž
každý nějakou práci a pak teprve začíná škola. Snažíme se začínat včas a přes den se držet toho, co jsme
si naplánovali,
n
nicméně jsme se museli naučit být flexibilní ve chvílích
chvílích, kdy to okolnosti vyžadu
vyžadují.
Co děláš, když nějaké dítě opakovaně nepracuje, jak by mělo. Nechá se vyrušovat, nesoustředí se, nedává pozor, je pomalé…?
Nedávno jsme se s podobnou věcí potýkali, když jedno z mých dětí trávilo nad školou nepřiměřeně dlouhý čas. Když vidím, že je dítě váhavé a nějaký úkol mu trvá zřetelně déle, než
by bylo třeba, natáhnu mu minutku. Odhadnu například, kolik času zabere stránka písanky.
Postavím na stůl budík a řeknu mu, kolik na to má minut. Je také dobré zamyslet se nad
tím, zda dítě nemá z nějakého předmětu obavy. Pokud zjistím, že se na něj netěší, uděláme
ho jako první. Někdy se stane, že se dítě loudá a sedí nad školou ještě v pět hodin, přestože
mělo končit ve čtyři. Pak mu řeknu: „Protože maminka musela strávit tuhle hodinu nad
školou místo toho, aby dělala večeři, budeš mi teď muset hodinu s večeří pomáhat.“ To
samozřejmě znamená, že přijde o svůj volný čas na hraní. Pokud jsou vaše děti stejné jako
moje, bude je to motivovat!
Máš nějaký recept na to, kde vzít energii na vyučování a k tomu ještě na celou domácnost?
Víš, v přirozeném asi není nic, co by mi pomohlo udržet nadšení a energii pro homeschooling. Celá domácí škola je naprosto nedílnou součástí výchovy našich dětí. Je to jako nit
vetkaná do látky – stává se její součástí. Učit děti doma není mým cílem, ale spíše prostředkem k dosažení určitého cíle. Toužím, aby mé děti chodily ve spravedlnosti a staly se vším,
co pro ně má Bůh připravené. Není to jen o tom, že by domácí škola chránila děti před nespravedlivým prostředím a doktrínou, i když to je její nezanedbatelná součást. Podstatnější
je, že dává rodičům možnost vést děti ke spravedlnosti – a to v každém okamžiku. To mě
motivuje, protože vím, že Bůh mi dal zodpovědnost vychovat děti tak, aby Mu byly ke slávě.
Konec konců, nepatří přece nám, ale Bohu. Není to bázeň budící zodpovědnost?
4
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Stává se ti, že někdy ztrácíš chuť učit děti doma, protože máš pocit, že se to nedaří? Třeba
se ti zdá, že nemáte tak dobré výsledky, jak by sis představovala, navzdory všemu úsilí,
které do školy vkládáš? Co ti v takových chvílích pomáhá?
Řekla bych, že při domácí škole mi nejvíce podráží nohy, když vidím své vlastní nedostatky. Ty se projevují pokaždé, když potřebuji více trpělivosti, lásky a také citlivosti v Duchu.
Povzbudivé však je, že Pán je nablízku vždycky, když k Němu volám, a posiluje mě, abych
mohla zvítězit nad svými nedokonalostmi a sloužit své rodině v Jeho lásce, s Jeho trpělivostí a tím, že budu jednat v souladu s Jeho Duchem.
Co je pro tebe poslední dobou v domácí škole největší výzvou?
Poslední dobou je pro mě asi nejtěžší najít si čas na starší děti ve smyslu jejich studijních
potřeb. Johanna a Josiah jsou již na střední škole a učí se z velké části sami. Přesto však
strávím dost času opravováním jejich práce, probíráním různých problémů či nejasností,
na které při studiu narazí, a také musím dohlížet na to, aby se drželi učebního plánu. Zatím
se mi zdá, že je nejlepší sednout si s nimi a probrat, co je třeba, když už jsou mladší děti
v posteli. Je sice pravda, že večer už na člověka opravdu padá únava, takže musím vynaložit
dvakrát více úsilí, abych se s dětmi prokousala vším, co je potřeba, na druhou stranu je už
v domě klid, každému se můžu věnovat zvlášť, srovnat s nimi krok a získat tak přehled, kde
se ve svém studiu nacházejí.
Co by pro tebe jako pro maminku, která učí doma, bylo největší odměnou, až jednoho
dne děti odejdou z domova?
Minulý rok jsme si s dětmi četli knihy Paralipomenon a Královské. Je to až neuvěřitelné,
ale pokaždé když Bible mluví o judských králích, je tam zmínka o tom, zda byl král dobrý,
či špatný, a také je tam vždy uvedeno jméno jeho matky. Myslím, že pro nás maminky je
to slovo povzbuzení, abychom si uvědomily, že to, co děláme pro své děti dnes, má vliv na
jejich život nyní i v budoucnosti. Třetí list Janovi 1:4 asi nejlépe vyjadřuje, co by pro mě
bylo největší odměnou, až skončím s domácí školou a děti odejdou z domova. „Nemám
větší radost, než abych slyšel, že mé děti chodí v pravdě.“ (NBK) To je má modlitba za děti
a moje největší touha.

Stacy a Barak Asbillovi
•
•

•

jsou manžely 17 let
vychovávají společně svých 8 dětí: Johannu (16),
Josiah (15), Christophera (13), Sophii (11), Lilian
(9), Vivian (8), Samuela (5) a Eleanu (7 měsíců)
žijí ve státě Illinois v Spojených státech
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Oplývající mlékem
a medem!
Nancy Campbell

„Země, kterouž jsme prošli a vyšetřili, jest země velmi velice dobrá. Bude-li Hospodin laskav na nás, uvedeť nás do země té, a dá ji nám, a to zemi takovou, kteráž oplývá mlékem
a strdí.“ 4. Mojžíšova 14:7
Ačkoli jsou tato zaslíbení adresována Izraeli, protože jemu dal Bůh tu zemi jako věčnou
smlouvu, zároveň jsou příkladem toho, jak Bůh chce, abychom žili my.
Bůh nám dal naši zemi, ale my nezakusíme její plnost, dokud jí nebudeme plně vládnout.
CO NÁM BRÁNÍ VLÁDNOUT NAŠÍ ZEMI?
a) Reptání nám brání vládnout naší zemi.
5. Mojžíšova 1:26-27 říká: „A však jste nechtěli jíti, ale odpírali jste řeči Hospodina Boha
svého. A reptali jste v staních svých.“
Pokud si stěžujeme na svého muže a naříkáme nad věcmi okolo domácnosti, nikdy v plnosti
nevstoupíme do úžasného světa manželství a mateřství, který pro nás Bůh připravil.
Reptání způsobuje, že se cítíme naprosto mizerně. Stěžování si nás drží ve svěrací kazajce.
Jsme sevření, místo abychom chodili ve svobodě, kterou pro nás Bůh zamýšlel. Celá generace Izraelců minula požehnání zaslíbené země, protože reptali.
4. Mojžíšova 14:27 a 30 vypráví příběh: „Až dokud snášeti budu množství toto zlé, kteréž
repce proti mně? Až dokud reptání synů Izraelských, kteříž repcí proti mně, slyšeti budu?
Nevejdete, pravím, vy do země, o kteréž, zdvihna ruku svou, přisáhl jsem, že vás osadím
v ní.“
Všimli jste si, že když naříkáme a reptáme nad věcmi ve svých domovech, ve skutečnosti
reptáme proti Bohu?
Není divu, že Bůh považuje reptání za vážnou věc.
b) Nevěra nám brání vlastnit naši zem.
Žalm 78:19-22 říká: „A mluvili proti Bohu, řkouce: Zdaliž bude moci Bůh silný připraviti stůl
na této poušti?...Zdali také bude moci dáti chleba? Zdali nastrojí masa lidu svému? A protož
uslyšav Hospodin, rozhněval se, a oheň zažžen jest proti Jákobovi, a prchlivost vstoupila na
Izraele, proto že se nedověřili Bohu, a neměli naděje v spasení jeho.“
Když nevěříme, že se o nás Bůh v naší zemi postará, zapíráme Boha, o Němž říkáme, že
v Něj věříme. Kéž Bůh pomůže naší nevíře.
6
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„Ej, dal Hospodin Bůh tvůj tu zemi tobě; vstupiž a vládni jí, jakož řekl Hospodin Bůh otců
tvých tobě; neboj se, aniž se strachuj.“ (5. Mojžíšova 1:21)
c) Zastrašení nám brání vládnout naší zemi. (5. Mojžíšova 1:28)
Satan nás rád zastrašuje. Proč? Protože strach a obavy nás paralyzují. Když ztratíme odvahu,
nic nevykonáme. Nejsme svému muži k ničemu, nejsme k ničemu svým dětem a nejsme
k užitku ani sami sobě! Samozřejmě vím, že ve vaší zaslíbené zemi mateřství, při naplňování
vaší role jste pokoušeny a zastrašovány – nedostatkem financí, problémy s dětmi, vlastními
slabostmi a každodenními výzvami. Ale Bůh nezamýšlel, abyste žily v zemi obav. Bůh nezastrašuje, On povzbuzuje! Místo abyste se zabývaly svým problémem, vzhlédněte k Bohu,
který je vaším bohatstvím a silou. Je s vámi ve dne i v noci, aby vám pomáhal.
Vzpomínáte si na chvíli, kdy se David a jeho muži vrátili do Sicelechu a našli své město
vypálené a všechny jejich ženy a děti byly zajaté? Byli naprosto zoufalí! Plakali, až už více
neměli sílu plakat. A uprostřed toho všeho chtěli ti muži Davida kvůli své ztrátě ukamenovat, ale David „posilnil se v Hospodinu, Bohu svém“. (1. Samuelova 30:6) Místo toho, aby se
utápěl v zoufalství, obrátil své srdce k Bohu, a tehdy
mu Bůh ukázal východisko.
Pokud si stěžujeme
V tom spočívá to tajemství. Nikdy nenajdete cestu ze
na svého muže a
svého pocitu marnosti, když budete stále převalovat
naříkáme nad věcmi
v hlavě skličující myšlenky. Ale když obrátíte své srdce
okolo domácnosti, nikdy
k Bohu a vyznáte svoji důvěru v Hospodina, dostanete
v plnosti nevstoupíme
se na místo, kde vám Bůh ukáže, co máte dělat. Někdy
vám dá východisko, aby vás vysvobodil z vaší situace.
do úžasného světa
Jindy vám zase dá své pomazání a milost, abyste vítězmanželství a mateřství,
ně prošli svou obtížnou situací. Davidovi Bůh řekl, aby
který pro nás Bůh
táhl na Amalechitské, a tak získali zpět všechno, co
připravil.
jim bylo uloupeno – ženy, děti i všechnu kořist!
Vykopněte zastrašení ze dveří a už ho nezvěte zpátky.
d) Polovičatost nám brání vládnout zemi.
4. Mojžíšova 14:24 říká: „Ale služebníka svého Kálefa, (nebo v něm byl jiný duch, a cele následoval mne,) uvedu jej do země, do kteréž chodil, a símě jeho dědičně obdrží ji.“ Jozue a
Káleb byli jediní ze své generace, kteří vstoupili do zaslíbené země, protože cele následovali
Boha, dokonce tváří v tvář všem překážkám.
V zaslíbené zemi mateřství můžeme vládnout jen v případě, že ji zcela přijmeme. Když
se snažíme setrvávat ve dvou různých světech, nikdy se nebudeme radovat ani z jednoho
z nich. Být matkou a manželkou není práce na částečný úvazek. Je to náš život!
e) Přizpůsobení nám brání vládnout zemi.
Ve 3. Mojžíšově 20:24-26 se říká: „Vládnouti budete zemí jejich, a já dám ji vám, abyste ji
7
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dědičně obdrželi, zemi tekoucí mlékem a strdí. Já jsem Hospodin Bůh váš, kterýž jsem vás
oddělil od jiných národů….Ale budete mi svatí; nebo svatý jsem já Hospodin, a oddělil jsem
vás od jiných národů, abyste byli moji.“
Přizpůsobení se okolí je jedním z největších pokušení nepřítele. Je tak jednoduché chtít být
jako každý jiný kolem nás. Ve skutečnosti se můžete přizpůsobit, aniž byste si toho vůbec
všimli. Boží plán pro vás je, abyste byli od světa odděleni – samozřejmě ne od lidí ze světa,
ale od oklamání, zla a materialistického ducha světa.
Bůh nechce ve svojí zemi směsici. Není jako jiné země. Cítíte se v místě, kde žijete, jako
podivíni? Nebo dokonce ve vaší církvi? Jste jediní, kteří vyučují své děti doma? Nepropadejte pocitu méněcennosti. Ochraňujete svoje děti, aby se nestaly další statistikou, která je
naočkovaná humanismem a socialismem. Máte víc dětí než ostatní ve vaší ulici? Nestyďte
se. Když přijímáte Boží děti pro Jeho záměr a slávu, chodíte v dokonalé Boží vůli. Máte ve
svém domově svatý standard, rozdílný od těch světsky smýšlejících okolo vás? Nemusíte se omlouvat!
Nemusíte být podobní všem ostatním. Právě naopak,
Nemusíte být podobní
jste povoláni, abyste byli jedinečně odlišní. Přidržte se
všem ostatním. Právě
své odlišnosti a odmítněte konformitu.
naopak, jste povoláni,

abyste byli jedinečně
odlišní. Přidržte se
své odlišnosti
a odmítněte
konformitu.

MODLITBA:
„Děkuji Ti, drahý Otče, že jsi velký Povzbuditel. Pomoz
mi rozpoznat, že zastrašování přichází od nepřítele.
Děkuji Ti, že se celý můj pohled změní, když obrátím
svoje srdce k Tobě. Amen.“

PROHLÁŠENÍ:
Jsem svobodná, abych byla tím, kým mě Bůh stvořil. Nemusím dělat to, co dělají všichni
kolem.
Vyhledejte si verše, které nám říkají, abychom VLÁDLI ZEMI.
3. Mojžíšova 20:24; 4. Mojžíšova 14:24; 33:53; 5. Mojžíšova 1:8, 21; 2:24; 4:1,5,14,22; 5:3133; 6:1,18; 7:1; 8:1; 9:1; 10:11; 11:8-11,31; 12:1-2,29; 15:4; 19:1; 23:20; 25:19; 30:5,16;
31:3,13; Jozue 1:11; 18:3; 23:5; Soudců 2:6; 18:9; Izaiáš 57:13b; 61:7 a Jeremiáš 30:3.
Nancy Campbell
Above Rubies Ministry
PO Box 681687
Franklin
TN 37068-1687
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O pochvale
Elizabeth Krueger

Základní prvek pochvaly
Rozumná pochvala je důležitou součástí
toho, jak rodiče vyjadřují lásku svým dětem.
Bohužel jsem potkala i rodiče, kteří nikdy
své děti nechválí. Raději neustále hledají
chyby a kritizují. Znám také jiné rodiče, kteří
hodně chválí, ale dělají to špatným způsobem nebo ve špatnou dobu. Někteří se tolik
soustředí na budování sebeúcty, že chválí
přespříliš, a vytvářejí tak místo toho pýchu
a falešné sebevědomí. Tak pojďme chvíli
přemýšlet nad tím, jaké jsou správné, a jaké
špatné způsoby, jak děti chválit.
Buďte ve chválení svobodní a nezahrnujte
své dítě nezaslouženými lichotkami. Vyhněte se chválení za věci, za které dítě nemůže,
jako jsou fyzické schopnosti, vzhled nebo
vrozená inteligence. Nepovzbuzujte děti,
aby braly pochvalu jako samozřejmost, tím,
že je budete chválit za každou maličkost.
Nešetřete upřímnou a přiměřenou pochvalou tam, kde je oprávněná. Obzvláště neopomeňte vyjádřit pochvalu za překonání
pokušení, za projevenou skutečnou snahu
nebo za to, že dítě udělalo něco víc, než
muselo. Povzbuzujte svoje dítě ve zbožném
charakteru a vždycky oceňte, když jej prokazuje – to je nejlepší způsob pochvaly.
„I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče
dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad
mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost
pána svého.“ Matouš 25:21

Pochvala po projevu vzpoury
Nikdy nechválím svoje dítě za to, že mě poslechlo, pokud předtím projevilo vzpouru.
Například když řeknu svému malému chlapci,
aby mi donesl lžíci, a on mě s radostí poslechne, většinou mu s úsměvem řeknu: „Děkuji!“
Takový jednoduchý úsměv a poděkování ukáže uznání a je dostatečnou pochvalou, kterou
malé dítě chce nebo potřebuje. Někdy také
ocením jeho postoj a řeknu: „Děkuji! Líbí se
mi, jak se pěkně usmíváš, když tě o něco požádám.“ To je ještě lepší pochvala a povzbudí
vaše dítě, aby se dál chovalo pěkně a chtělo
vám dělat radost.
Pokud je ovšem můj požadavek vykonán
s nechutí a neochotou, první věc, kterou
udělám, je, že napravím špatný postoj svého dítěte: „Teď jdi zpátky a udělej to ještě
jednou, a tentokrát s úsměvem.“ Když pak
poslechne a udělá to způsobem, kterým to
mělo udělat hned na začátku, řeknu věcně:
„Dobře. To je mnohem lepší.“ Můžu také dodat: „Pamatuj si, že to tak máš udělat hned
napoprvé, jak tě požádám.“ Někdy se usměju a řeknu: „Dobře. Je mnohem hezčí, když
poslechneš s úsměvem.“ V těchto situacích
nechválím, jen napřimuji a dávám najevo
přijetí naprosté poslušnosti. Vždy se ujistím,
že moje dítě ví, že schvaluji jeho dodatečnou poslušnost, ale nikdy ho pokrytecky
přemrštěně nechválím, když mě právě zkoušelo a vzdorovalo mi. Je mnohem moudřejší
vštípit mu neomylné přesvědčení, že jeho
9
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počáteční vzpoura byla vážným pokleskem,
který se nemá opakovat. Skutečná pochvala
by měla být zasloužená.
„A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten můj milý Syn,
v němž mi se dobře zalíbilo.“ Marek 1:11
Postoj uznání
Nejdůležitější částí dobré chválicí strategie
nejsou určitá slova nebo načasování, ale jak
váš celkový postoj promítá neustálé milující
uznání a povzbuzení. Dívejte se pozorně na
způsoby svých dětí a ukažte svým výrazem,
slovy a skutky, že máte radost z toho dobrého, co vidíte. Když posuzujete svoje děti,
zkoumejte jejich srdce a motivy, nejen jejich
vnější reakce. Buďte obzvlášť vnímaví k projevům laskavosti, štědrosti, tvrdé práce, pozitivních postojů a dalších znamení dobrého
charakteru. Buďte obzvlášť pohotoví své
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dítě pochválit, když učiní obtížné rozhodnutí, aby udělalo tu správnou věc. Ujistěte ho,
že si ho ceníte nejen vy, ale také Bůh.
Nejúčinnější způsob chvály může být vyjádřen dokonce i beze slov. Když vaše děti jednoduše vědí, že z nich máte radost, to je ta
nejúčinnější pochvala, skutečně ta nejlepší,
a měla by být často používána. Vaše děti by
měly stále cítit, že jsou přikryty vaší láskou
a uznáním, stejně jako my, ovce Božího
stáda, víme s jistotou, že jsme předmětem
Jeho bezpodmínečné lásky a přijetí.
„Jako plást medu jsou řeči utěšené, sladkost
duši, a lékařství kostem.“ Přísloví 16:24
„O pochvale“ je úryvkem z knížky „Raising Godly Tomatoes“ od Elizabeth Krueger (viz webové
stránky autorky: www.raisinggodlytomatoes.
com).

Zajížďka je vlastně
plánovanou trasou
Ron Hutchcraft

Patřím k těm, kteří mají diář nabitý k prasknutí. A možná stejně jako vám ani mně v něm
nezbývá místo pro Murphyho zákony – prostě není prostor na to, aby něco nevyšlo. Čas od
času mě však pan Murphy přece jen navštíví.
Před několika lety jsem byl v rámci služby mladým na zahraniční misi na Novém Zélandu.
Více se vzdálit domovu snad už ani není možné. A jak bývá pro můj bláznivý rozvrh naprosto typické, hned po svém návratu jsem měl naplánováno spoustu schůzek. „Podívej,
hned jak dorazím, bude tato schůzka a pak tato schůzka…” Jenže se vyskytl problém –
zatímco jsem prodléval na Novém Zélandu, zrušili start všech letadel DC10. Odhalili na
10

PŘIKRYTÍ

Září 2011

nich nějakou konstrukční závadu či co, a zakázali jim
Bůh vás často náhle
létat.
Páni, to byla frustrace! Chtěl jsem odtamtud vypadodkloní z vaší trasy,
nout, potřeboval jsem se dostat domů! Měl jsem svůj
abyste Ho lépe viděli.
harmonogram! Někdo mi tehdy nabídl domov se sloPro Duchem naplněného
vy: „Podívej, tady je teď prázdný dům. Co kdyby ses
následovníka Krista je
do něj nastěhoval a zůstal, dokud ti něco nepoletí?“
každá zajížďka
Příští ráno jsem se probudil zcela frustrovaný a vynersoučástí plánu.
vovaný, ale večer už jsem se ukládal do postele zcela
nadšený a velmi odpočinutý. Možná, že i vy jste teď
zaseklí v nějaké situaci a prožíváte frustraci pro nečekanou zajížďku oproti plánu, stejně
jako tehdy já. A možná, že stejně jako já, uvězněn deset tisíc mil od domova, i vy se právě
chystáte odhalit nádherné tajemství.
Nějakou dobu před svým uvězněním na Novém Zélandu jsem prosil Boha, aby mi dal čas
se zastavit a přemýšlet. Řekl jsem: „Pane, potřebuji se zastavit a zavřít se na den dva někde
do pokojíčku jen s Tebou, svojí Biblí a poznámkovým blokem.“ A Bůh mě přesunul deset
tisíc mil od domova, aby mne zastavil a dal mi, oč jsem Ho žádal.
Toho rána jsem se na Novém Zélandu probudil s myšlenkou: Hm, dnes nikam nejedu.
A když jsem si to uvědomil, pochopil jsem, že se tam můžu setkat s Pánem! A stálo to za to!
Nestačil jsem si ani zapisovat! Po několika dalších hodinách s Ním mi začal docházet blok.
Měl jsem pocit, že se zavařím z množství myšlenek, které mi Pán dával. Nestíhal jsem je ani
zapisovat.
Víte, takto On pracuje se svými dětmi a vždycky to tak dělal. V Exodu 19:1-3, Božím slově
pro dnešní den, se píše: „Měsíce třetího po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v ten
den přišli na poušť Sinai. Nebo hnuvše se z Rafidim, přišli až na poušť Sinai a položili se na té
poušti; a tu rozbili Izraelští stany naproti hoře. Mojžíš pak vstoupil k Bohu. A mluvil hlasem
k němu Hospodin s té hory.” A ve verši 11 se píše: „A ať jsou hotovi ke dni třetímu, nebo
v den třetí sstoupí Hospodin před očima všeho lidu na horu Sinai.”
Hora Sinaj nebyla zrovna cestou do zaslíbené země. Z místa, kde se nacházeli, to znamenalo
jít oklikou směrem na jih. Jistě bych mohl říci: „Ale moment! Tohle není cesta do Kanánu.”
Jenže Bůh je odklonil, aby se s nimi dramaticky setkal na Sinaji, dal jim desatero a zjevil se
jim jako nikdy předtím. To, co se zdálo být zacházkou, byla vlastně plánovaná trasa.
Víte, Bůh vás často náhle odkloní z vaší trasy, abyste Ho lépe viděli. Pro Duchem naplněného následovníka Krista je každá zajížďka součástí plánu. Bůh chce ve vašem životě vykonat
něco, čeho lze dosáhnout jen tak, že vás zpomalí a zastaví váš zarputilý postup kupředu.
Zažili jste v poslední době nějaké zajížďky? Možná šlo o vaše zdraví, finance, sen, který se
nenaplňuje, anebo se rozpadá vztah, který pro vás mnoho znamenal. Nebo běžná vykolejení během všedních dní, kdy váš harmonogram někdo nebo něco neplánovaně naruší.
Pamatujte si, že když vás Bůh navede na vedlejší kolej, není to náhoda. Chce se tam s vámi
setkat. Boží vedlejší koleje jsou často Boží Sinaje. Věřte, že dnešní neplánované zajížďky
jsou vlastně součástí plánu.
Pamatujte na to, že když Bůh vede svůj lid, zajížďka je ve skutečnosti plánovanou trasou.
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Ze zápisníku
mladých:
Byl nový den, pondělí, kdy jsme měli jet do Turska na náš „pondělek“, a já jsem byla
nemocná. Samozřejmě jsem jet nemohla. Neměla jsem moc dobrou náladu, byla jsem
otrávená.
Když zapadly dveře za mámou a holkama, přemýšlela jsem, co bych tak mohla dělat.
Vzpomněla jsem si, že mi mamka říkala, ať si čtu Bibli. Nejdřív jsem šla k počítači a pustila
jsem si DVD z konference 2007. Byly tam písničky: Come unto me you all, Požehnaný Pán
Bůh Všemocný a I am the bread of life. Když začala hrát ta první písnička, otevřela jsem
si Bibli a pustila jsem se do čtení různých veršů. (Například Matouše 11:28 – Pojďte ke
mně všichni, kteří pracujete – to co se v té písni zpívá). Přemýšlela jsem nad tím, jaký
Bůh je, že k Němu máme vždycky přístup a o dalších věcech. Natahovala jsem se k Bohu.
Cítila jsem, že Bůh tady je a že já o to nechci přijít. Chválila jsem Boha, modlila jsem se,
a všechno, co jsem si z Bible četla, mi dodávalo tolik RADOSTI!!!
Byl to pro mě úžasný čas s Bohem. Říkala jsem si, že je to opravdu tak, jak se to píše
v 1. Janově v 1. kapitole: „Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství máme
vespolek, a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu,“ a nebo: „Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil
hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.“ Cítila jsem, že mám obecenství s Kristem. Po
písničce Come unto me you all a Požehnaný Pán Bůh Všemocný měl bratr Burt proroctví,
Bůh říkal: „Když se ke mně natáhnete, já se natáhnu k vám!“ To byla věta, která mě moc
povzbudila. Ještě víc a víc jsem si začala uvědomovat, jak je Bůh úžasný. A najednou mě
zaplavil Boží pokoj.
Seděla jsem v posteli a slzy mi stékaly po tváři. Tohle jsem asi ještě nikdy nezažila. Cítila
jsem takový Boží pokoj, radost a lásku, že jsem chvilku nebyla schopná nic dělat. Po
chvilince jsem Bohu začala děkovat za obyčejný osamělý strom, který jsem viděla z okna.
Ale pro mě v tu chvíli bylo krásné všechno, co Bůh stvořil. Byla to nezapomenutelná
chvilka s Bohem. Byla jsem nakonec ráda, že jsem nejela na pondělek a mohla jsem tak
krásně využít situaci, že jsem doma sama. Moc mě povzbudilo, že
i když jsem nemocná a musela jsem zůstat doma, Bůh mi dal tak
nádherný čas s Ním. Byla jsem Bohu moc vděčná, že mě takhle
navštívil.
Chtěla bych i vás povzbudit, že Bůh je všude, kde se Mu otevřete.
I když je to třeba v posteli, když jste nemocní a nemůžete kvůli
tomu někam jet. Snažte se vždycky svůj čas co nejlépe využít.
Protože Bůh vás může navštívit, může s vámi mít obecenství.
Jenom stačí se Bohu otevřít a nechat Ho jednat. A On udělá to,
co ví, že je pro vás dobré.
Ester Kotrlová, 11 let
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Urozené dámy a
ˇ rytíri
ˇ ...
statecní
Urozené dámy a stateční rytíři, velcí i malí. Vítáme vás
všechny v našem rodinném sídle. Hospodin ho dal za
útočiště všem spravedlivým, ať domácím, či příchozím,
a proto jste dnes zde. Vaše milá společnost a přátelství jsou nám velmi vzácné na tomto světě.
Občerstvují duši a my si jich vážíme jako doušku chladné vody uprostřed žáru letního dne.
Těmito slovy jsme uvítali své přátele na rytířské slavnosti konané v našem černošickém sídle.
Myšlenka se zrodila o pár týdnů dříve zcela spontánně při nákupu uzených žebírek v místní
masně. ☺ Naše děti se jí nadšeně ujaly a začaly si s velkou fantazií vykreslovat majestát rytířů
a půvab a ušlechtilost dam, které se sjedou na středověkou hostinu a rytířské klání.
Musím se přiznat, že moje vlastní počáteční nadšení brzy vystřídala skepse … Jak to uděláme? Jaký bude program a jak se k nám všichni vejdou? A co když bude pršet? Ale naše přání
a touha požehnat dětem i dospělým se setkala s touhou v Božím srdci. Slavnost se nadmíru
vydařila a velcí i malí nakonec odjížděli s rytířským nadšením a jiskrou v očích. Společně
prožité odpoledne a podvečer bohatě předčily naše očekávání. Ke mně osobně Bůh znovu
promluvil o své kreativitě, energii, vitalitě a neutuchající naději, se kterou věrně pracuje
dnem i nocí na našich životech pro naše dobro a spasení.
Uvědomil jsem si, jak důležitá je pro každou takovou událost myšlenka, kterou chceme ostatním předat. Rytířská hostina, kde si pochutnáme na středověké pečeni a koláčích, vyzkoušíme zručnost v šermu a střelbě z kuše či prokážeme obratnost v jízdě na koni při rozličných
rytířských disciplínách, během kterých dámy neúnavně rozdávají půvabné úsměvy a hází rytířům růže – ta by jistě byla pěkná, ale chybělo by něco, co si lidé odnesou v srdci jako hořící
světélko a upomínku do dalších dní. Proto jsme kromě zamyšlení nad tím, co opravdu činí
rytíře rytířem podle Božího slova, společně zpívali vznešenou a prastarou křesťanskou píseň
z osmého století. Její ryzí a poetická slova opakovaně vyjadřují niternou potřebu životní oddanosti a vize zakotvené v Božím charakteru a Jeho záměru s člověkem.
V příjemné a radostné atmosféře odpoledních her nás pak všechny mile překvapily samy
děti. Velcí i malí šermovali a shazovali se násadami ze špalků, a nikdo jim nemusel vysvětlovat, že důležité je projevit nápaditost a zručnost, ne agresivitu nebo sobecké uspokojení sebe
sama. Střelba z kuše probíhala tak pokojně, že i leckterá dáma se nechala zlákat elegancí
letících šípů, odložila růže a zkoušela svou střelou ulovit zajíce (jako terč jsme použili balík
sena pro hlodavce ☺). Radost jednoho byla radost všech. A nakonec – i důstojní a usedlí tatínkové se ochotně proměnili v koně a neúnavně klusali se svými synky a dcerami, kteří se bez
rozdílu pokoušeli navlékat proutěné věnce na dřevec, házeli kopím na terč a mečem sekali
jablka ve vzduchu … V rytířích se probudily dřímající vlohy k fair play, dobrodružství, soutěživosti a touze dosáhnout vítězství, které se přece jen při úklidu pokojíčku či pomoci mamince
u kuchyňské linky tolik neprojevují. ☺
A to vše byla naše bohatá odměna za vynaložené úsilí. Utvrdili jsme se v tom, že pokud je
motivem našich srdcí touha požehnat a činit dobře bližním a pokud se v tom necháme vést
Bohem, On se k naší práci přizná a přikryje i naše mnohé nedostatky. ☺ Už se těšíme, co
podnikneme příště!
Roman Oulický
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Buď mou vizí
Buď mou vizí, ó Pane mého srdce.
Nechť je mi ničím vše,
kromě Tvého bytí.
Buď mou nejlepší myšlenkou
dnem i nocí,
ať bdím či spím, nechť Tvá
přítomnost je mým světlem.
Buď mojí moudrostí,
buď mým Slovem pravdy.
Buď vždy se mnou
a já s Tebou, Pane.
Buď mým Otcem,
já Tvým synem v pravdě.
Přebývej ve mně a já v Tobě.
Bohatství nehledám,
ani prázdnou lidskou chválu.
Buď mým dědictvím nyní i navždy.
Buď Ty a jen Ty
vždy první v srdci mém.
Králi nejvyšších nebes, jsi poklad můj.
Vyvýšený Králi nebes,
jsi Slunce v plné záři.
Kéž dojdu nebes radosti,
až získám vítězství!
Buď srdcem mého srdce,
buď stále mou vizi,
ať přijde cokoli, ó vládce všeho.
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Otec a syn
2. část — Bůh, Otec, který naslouchá
Martin Klusoň

V minulém čísle Přikrytí jsme hovořili o inspiraci pro nás otce – o Bohu Otci. Mluvili jsme
o tom, že se nemáme bát dávat najevo, že
jsme hrdými otci. Mluvili jsme také o tom,
že jako milující otcové si nesmíme nechat
ujít příležitosti, kdy můžeme být se svými
syny a vštípit jim, že jejich otec (pozemský
i nebeský) stojí vždy za nimi a neopouští je.
A v neposlední řadě jsme mluvili o svědectví, které by měl mít každý syn, a to, že se
svému otci líbí. Podívejme se dnes na další
z atributů Boha Otce, kterým se jistě můžeme nechat inspirovat.
Hospodin, Otec, který naslouchá
Při čtení Janova evangelia mě zaujal následující verš: „… Ježíš pak pozdvihl vzhůru očí
a řekl: Otče, děkuji tobě, že jsi mne slyšel.
Já zajisté vím, že ty mne vždycky slyšíš, ale
pro zástup, kterýž okolo stojí, řekl jsem, aby
věřili, že jsi ty mne poslal.“ (Jan 11:41-42)
Nadchla mě ta jistota, se kterou se Ježíš
obracel na Otce. „Já zajisté vím, že ty mě
vždycky slyšíš.“ Přemýšlel jsem, jestli by
i můj syn mohl říct se stejnou jistotou:
„Tati, já přece vím, že mě vždycky slyšíš.“
S jistotou opřenou o dlouhodobou a opakovanou zkušenost.
Jako i mnozí z vás jsem velmi zaneprázdněný. Vím, že o mé ucho soupeří mnoho věcí.
Lidé okolo, práce, telefon
neustále připravený sypat na
mě informace a úkoly. Nutnost probrat nákup i situaci
v církvi. Misijní cesta, rekon16

strukce, noční setkání starších, a koneckonců
i porada redakční rady časopisu, který držíte
v ruce. ☺ Řada věcí, které nesnesou odkladu. A tam někde mezi všemi těmi věcmi zazní tichý, ne vždy dostatečně průbojný hlas
mého syna: „Tati …“
Dokáže mě vytrhnout jeho otázka, prosba
nebo třeba jenom potřeba se se mnou podělit o něco z jeho pohledu významného?
A tak jsem se nechal inspirovat a rozhodl
jsem se, že vytrhne. Že i můj syn bude někde hluboko v sobě mít zakořeněnou jistotu, že vždy, když bude potřebovat, budu tam
s nastraženým uchem. A důležitost toho, co
mi chce říct, určuje jenom jeho potřeba se
se mnou sdílet. Aby až přijde den, kdy bude
zvažovat, s kým se poradit o důležitém rozhodnutí svého života, si neřekl, že za mnou
nepůjde, protože stejně nemám čas ho vyslechnout.
A mimochodem, nevěřím tomu, že Ježíš hovořil o slyšení, tak jak občas „posloucháme“
své děti my. Jedním uchem dovnitř a druhým
ven. Ježíš tuto větu pronesl v situaci, kdy
žádal Otce o vzkříšení svého přítele Lazara!
A nejen, že věděl, že Ho Otec uslyší. Ale byl
si naprosto jistý, že Mu Otec porozumí a že
na základě Ježíšovy žádosti pohne nebem
a zemí, překročí všechny přírodní, teologické
i lékařské zákony a zapíše do dějin Lazarovo
vzkříšení. Otec Ježíše slyšel a Ježíš věděl, že
tomu tak bude.
Máte-li pocit, že uprostřed všeho toho hluku a lomozu na opravdové naslouchání není
prostor, možná máte pravdu. Jděte spolu do
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více předáváme a vyučujeme svým jednáním, než tím, co říkáme. Konec konců to
potvrzuje i Ježíš, když říká, jak byl vyučován.
Dělal to, co viděl dělat svého Otce, a Jeho
Otec se nezdráhal Mu věci ukazovat.
„I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen
pravím vám: Nemůžeť Syn sám od sebe nic
činiti, jediné což vidí, an Otec činí. Nebo cožHospodin, Otec, který učí
koli on činí, toť i Syn též podobně činí. Otec
Ty tam jsou doby, kdy vyrůstali synové v práci zajisté miluje Syna, a ukazuje mu všecko, což
po boku svých otců a v dospělém věku pře- sám činí; …” (Jan 5:19-20)
bírali řemeslo nebo firmu. Rozhlédnu-li se Všimněte si spojení „miluje syna“ = „ukazukolem sebe, mám pocit, že jsme my otcové je mu všecko, což sám činí“. Pokud tedy mipředali vyučování svých synů manželkám, lujeme své syny, nemělo by nám být zatěžko
a někdy dokonce státu. Můžeme klidně spe- ukazovat jim, co děláme. Uvědomil jsem si
kulovat a filosofovat, že je to
několikrát, že některé důletak správné nebo že je to nežité věci dělám v soukromí.
Přemýšlel jsem,
vyhnutelné. Můžeme se taky
Třeba čtení Bible. Klidnou
jestli by i můj syn
ale nechat inspirovat Otcem
chvilku si najdu většinou,
v nebesích a Jeho vztahem ke
když děti ještě spí nebo už
mohl říct se stejnou
svému Synu a k Jeho vyučováspí. V důsledku toho ale můj
jistotou: „Tati, já
ní. Co o tom říká sám Ježíš?
syn nevidí, že čtu nebo stupřece vím,
„Protož řekl jim Ježíš: ...
duji Boží slovo.
že
mě
A sám od sebe nic nečiním,
Nebo něha a důvěrnost vůči
vždycky
ale jakž mne naučil Otec můj,
mé ženě. Nevěříme v moslyšíš.“
takť mluvím.“ (Jan 8:28)
derní trendy, a proto nás
Ježíš sám vydává svědectví,
neuvidíte líbat se v parku
že byl a je vyučován svým
nebo na ulici. Na druhou
Otcem. Jedny z nejkrásnějších okamžiků stranu si hlídám, aby nás děti přistihly, když
jsou, když se mému synovi něco povede a ji hladím po vlasech. A často jim taky řekna něčí pochvalu odpoví: „To mě naučil můj nu, ať zavřou oči, protože chci dát mamince
táta.“ ☺
pusu. Oči sice zavřou, ale vědí, že se máme
Nemyslím, že máme prostor vyučovat mno- rádi a že si lásku prokazujeme. Těším se, až
hými slovy. Sám bych si přál daleko více se jednou bude můj syn číst v křesle Bibli nebo
zapojit do vyučování v rámci naší domácí něžně hladit svou ženu a řekne: „To mi ukáškoly. S pousmáním však vzpomínám na zal můj táta.“
své představy, že budu pravidelně vyučovat A mimochodem, co vy a váš Otec Bůh? Co
všechny své děti několik předmětů. Realita vám ukazuje? Možná je potřeba začít právě
zaměstnání a jiných povinností ukázala ne- zde. Ukažte svému synovi, jaký vztah s ním
reálnost těchto představ.
chcete mít, právě tím, že uvidí, jaký vztah
Nevěřím, že musím hodiny mluvit, ale po- máte se svým Otcem vy.
třebuji svému synovi ukázat, co dělám a jak
jednám. Ať se nám to líbí nebo ne, daleko
lesa. A proč zrovna do lesa? I to jsem „odkoukal“ od Ježíše a Hospodina. Ježíš s oblibou odcházel na pusté místo, kde se modlil
neboli hovořil se svým Otcem. Zavřete i vy
za sebou a za svým synem dveře, nechte za
nimi všechny ty urgentní věci a věnujte se
chvíli jenom jemu.
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Domov pro Virginii
Kristýna Klusoňová
Dětské slovo na motivy stejnojmenné knížky
spisovatelky Patricie St. John
Modlila jsem se za slovo, které vám Bůh
dnes chce říct, a Bůh mi připomněl jednu
knížku, kterou jsme koupili naší Johance.
Ráda bych vám ji dnes přečetla. Je v ní totiž
pro vás, děti, moc důležitá zpráva. Knížka se
jmenuje Domov pro Virginii. Virginie je malá
holčička. Já jsem si takovou holčičku – panenku, přinesla. To bude naše Virginie, posadím ji tady ☺, abyste ji viděly. Je nahá, že?
Ale ono to má svůj důvod. Mimochodem, tu
knížku napsala paní spisovatelka Patricia St.
John, která píše moc
hezké knížky pro děti.
Spíš vám to trošičku
převyprávím, protože
je to anglicky, a taky
abyste všechny viděly na obrázky a aby to
netrvalo dlouho.

mocná, nikdo nevěděl, co si počít. Horníci ji
položili do jedné stodoly na pryčnu a odešli
hledat pomoc. Když se vrátili, bylo pozdě.
Mladá žena mezitím zemřela. Zůstalo tam
po ní ale malé miminko. Malá, právě narozená holčička, která usedavě plakala. Nikdo
nevěděl, odkud mladá žena přišla, ani kam
šla. Mladou ženu rychle pochovali. Ale co
s miminkem?

Najednou si horníci vůbec nevěděli rady.
Co si počít s miminkem!? Někde dole
po proudu řeky, asi
tři dny cesty odtud,
ležel klášter. Nejdřív
se radili, jestli ji tam
poslat, nebo ne. Nakonec ale zjistili, že
teď dolů po proudu
stejně žádné povoHornická osada bylo
zy nepojedou. Když
zlé místo. Byla tam
vtom se objevil ve
spousta špíny. Stádveřích starý Charly tam jen chatrče,
lie. Prodral se davem,
měli jeden obchod,
zvedl plačící miminko
několik hospod a
zabalené do nějakých
každý muž tam nosil
Hornická osada bylo zlé místo. Byla tam
nůž. Mnozí horníci spousta špíny, několik hospod a každý muž tam špinavých hadrů a
řekl, že si holčičku
byli zoufalí. Většinou
nosil nůž.
nechá. Že se o ni poutíkali před něčím
z minulosti. Zahodili svůj život a utekli, aby stará. Jednomu z horníků poručil: „Tome,
kopali zlato. Nejbližší doktor byl na míle ty utíkej, najdi pastýře a přines od něj trodaleko, a tak když jednoho dne do hornic- chu mléka. Vezmu si ji domů.“ Druhému
ké osady přišla mladá žena, unavená a ne- horníkovi řekl: „Joe, ty utíkej do obchodu,
18
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koupíme jí nějakou lahvičku.“ Chlapi stáli v úžasu. Něco takového nikdo nečekal.
Starý Charlie byl ze všech horníků, kteří
v osadě žili, nejstarší a nejšpinavější. Žil
v nejhorší chatrči, byl úplně sám, s nikým
nemluvil, chodil jedině do hospody, ale
i tam seděl sám a s nikým si nepovídal. Jen
Před svou chatrčí dýmal z fajfky a o nikoho a o nic se nestaral. Byl to pro všechny
podivín, a tak si nikdo starému Charliemu
nedovolil odporovat.
Starý Charlie si přinesl malou holčičku
domů a položil ji na špinavou deku. Chvíli
stál a bezradně na miminko koukal. Kdysi
dávno měl taky malou holčičku. Ale jeho
žena nevydržela těžký život, který spolu vedli, a tak i s holčičkou utekla. Starý
Charlie zůstal sám. A protože jeho holčička
se jmenovala Virginie, řekl: „Budu ti říkat
Virginie. Hm..., ale moje Virginie byla čistá
jako bílá květinka. Asi bych tě měl umýt.“
Přinesl dřevo, zatopil v krbu, popadl kýbl
a mýdlo a malou Virginii celou umyl. Když
byla vykoupaná, podíval se na ni a říká:
„Tak. Ale škoda ji znovu balit do té špinavé dečky!“ No co. Zašel do skříně, kde měl
schovanou čistou košili a pár ručníků. Košili
roztrhal a umyté čisté miminko do hadrů
z košile zabalil. Chvilinku s holčičkou chodil
a uvědomil si, že má hlad. Pláče a pláče. Za
chvíli přišel Tom a přinesl trochu mléka od
pastýře. Ale lahvičku v obchodě neměli. Tak
si starý Charlie vzal kousek látky, namočil
ho do mléka a dával ho Virginii k pusince,
aby mlíčko aspoň chvilku cucala. Vždycky
omočil hadřík v mlíku, dal jí ho cucat, zas
omočil a dal jí ho cucat, a holčička se utišila a brzy usnula. Jak mu tak odpočívala
v náručí a spinkala, Charlie se na ni díval a
říká si: Hm, potřebovala by kolíbku. Nebo
aspoň nějakou postýlku. A začal mít malou
Virginii rád.

Starý Charlie zvedl plačící miminko a řekl, že si
holčičku nechá. Že se o ni postará.

Pod dřevěnou podlahou měl v pytlíčku
schované nějaké zlato, které se mu podařilo
vykutat. Vyndal ho, položil Virginii na svou
deku a pospíchal do obchodu. V krámku
se jim s prodavačem nakonec přece jen podařilo sehnat lahvičku, odněkud mu poslali
bílé hadříky, které používal místo plínek, a
dokonce našli v obchůdku i nějaké oblečení na miminko. Charlie to všechno nakoupil
a přinesl domů. Mezitím se po celé osadě
rozkřiklo, že malá holčička bydlí u Charlieho,
a zanedlouho se malá Virginie stala symbolem osady.
Uplynulo několik dní. Jednou ráno Charlie
vstal a prohlížel si svou malou dcerku. V obchodě mu pro ni dali dřevěnou krabici, vystlal ji slámou, na ni položil deku a na dece
Virginie spinkala. Spinkala jako malá květinka. Ale najednou se Charliemu ta krabice,
ve které malá spala, zdála nějaká ošklivá.
A tak popadl hadr a pořádně postýlku vydrhnul. Potom desky krabice pěkně natřel a
miminko uložil zpátky. Teď už se zdálo, že je
19
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všechno, jak má být. Ale pak se podíval na
podlahu, na kterou měl pěknou postýlku postavit, a říká si: Hm, nikdy jsem si nevšiml vší
té špíny. Ani těch pavučin na podlaze. Ani té
plísně na stěnách. A tak si řekl, že nechá Virginii u souseda Toma, aby ji pohlídal, a zajde
do obchodu. Koupil kartáč, koupil bělidlo,
kterým by vyčistil plíseň a špínu, a všechno
doma vysmýčil. Podlahu, strop, stěny dřevěné chatrče … , všechno vyčistil. Celé dva dny
mu trvalo, než všechno vydrhnul. Vidíte? Už
to tam má čisté a uklizené.
Když si pak večer Virginii přinesl domů, posadil si ji na klín, a ona se těma svýma velkýma modrýma očima rozhlížela po čistých
bílých stěnách. A pak se najednou zadívala
na něho. A tak si ho těma svýma velkýma
očima prohlížela, až Charliemu začalo být
nedobře. Uvědomil si svoje tabákem načichlé oblečení, špinavou košili a přerostlou bradu a řekl si: Hmm, asi bych se měl
podívat do zrcadla. Ale žádné zrcadlo doma
neměl. Tak položil Virginii do postýlky a šel
k potoku. Koukl tam na sebe, trochu se zastyděl a řekl: „Budu s tím muset něco udělat.“ Zašel k holiči, nechal si ostříhat bradu
i vlasy, vytáhl si čisté oblečení a to špinavé
vypral…. Vidíte, tady ho pověsil, aby ho měl,
až půjde zase kopat do dolu. Aby se měl do
čeho převléknout. Ale teď do dolu kopat nechodil, protože se musel starat o miminko.
A byl moc vděčný, že měl nastřádané nějaké
to zlato, za které mohli spolu žít.
Přišlo jaro a Virginie mezitím trošku povyrostla. Charlie ji vynesl ven a rozhlédl se po
dvoře. Až bude Virginie zase o trochu větší
a bude vykukovat z postýlky ven, co uvidí?
Je tady jedině plevel a hromada starého
harampádí. Vůbec to nevypadá hezky. No a
tak se do toho pustil. Šel do obchodu, koupil
nějaká semínka, pořádně to tam poryl a se20

... pak se podíval na podlahu, a říká si: Hm,
nikdy jsem si nevšiml vší té špíny. Ani těch
pavučin ... trochu se zastyděl a řekl: Budu s tím
asi muset něco udělat.

mínka kytiček zasadil. Aby se Virginie měla
na co dívat. Potom si udělal cestičku, zašel
do lesa, pokácel dřevo a postavil z něj plot.
Než se Virginie opravdu v postýlce posadila a začala vykukovat ven, všechny kytičky
krásně rozkvetly…. Vidíte ji, jak kouká? Vyrostla, že?
Ostatní, drsní horníci, kteří v naší osadě
bydleli, viděli, co se se starým Charliem stalo. A tak trochu tomu rozuměli. A aniž by
si toho kdo pořádně všiml, sami taky začali
zametat a smýčit svoje ubohé chatrče. Začali je spravovat, aby nevypadaly tak otřesně. „Vždyť tady nemusíme žít jako banda
pobudů, ne?“ povzbuzovali se navzájem.
I když k tomu, aby se změnil život celé osady,
vlastně jakoby nebyl žádný důvod, vlastně
tu jeden velký důvod byl. Tím důvodem byla
malá holčička, které se ujal starý Charlie.
Holčička, kterou úplně na začátku našeho
příběhu umyl starý Charlie ve škopíku vody.
Vidíte, jak se celé městečko změnilo? Lidé
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jsou i trošku jinak oblečení! Myjí si okna a
tak. A to všechno jen kvůli jednomu malému čistému miminku. O čem k nám ten příběh vlastně mluví? Paní spisovatelka to tady
na konci říká. Přečtu vám to:
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Bůh nás povolal, předzřídil, přichystal, připravil k tomu, abychom byli Boží synové.
Když se celému tomu procesu poddáme.
Jako starý Charlie s malou Virginií. Tak. Teď
už bych potřebovala naši panenku obléknout jako tu Virginii. Vzali jsme pro ni tady
oblečky. Mirinko, oblečeš ji? A já vám zatím
ještě něco řeknu.

Co s životem člověka udělá Boží duch? Když
Boží duch vejde do našeho srdce, stvoří nový,
čistý život. Můžete ho ignorovat. Anebo se
na něj můžete soustředit. Starý Charlie se
rozhodl, že se na život malé Virginie zaměří. Mně se tento příběh moc líbil, líbil se vám
Všechno ve svém životě začal soustřeďovat taky? Je hezký, že? Co se mi na něm nejvíc
okolo ní. Prostě se rozhlédl po svém domě, líbilo, bylo to, jak se změnil život starého
pak se podíval na miminko a řekl: „Hm, ono Charlieho. To staré, špatné, zoufalé a beznato nějak nejde dodějné, plné deprese a
hromady.“ Chápete?
temnoty, se najednou
Špína a toto a tamto
změnilo v obrovskou
nešlo
dohromady
naději.
Charliemu
s životem malého mivlastně nastal nový
minka. A tak všechživot. Stejný princip
vidím v Božím slově.
no, co se nehodilo do
Že když přijde Ježíš
jeho nového života
k někomu domů, úpls miminkem, prostě
ně se mu změní život.
změnil. Co nás tedy
Hádejte, který příběh
ten příběh učí? Tady
se píše, že to pro nás
z Nového zákona mě
znamená
postavit
napadá? Haničko?
Ježíše Krista dopro„Zacheus.“
střed svého života.
Zacheus, ano. Když ho
Aby nám ukázal, co
Ježíš uviděl, řekl: „Zaje špatně. A ten Krischee, já k tobě dnes... pořádně to tam poryl a semínka kytiček
zasadil. Než se Virginie opravdu v postýlce
tus, který bude ve
ka musím. Musím,
posadila a začala vykukovat ven, všechny
středu našeho života,
protože něco v tobě
kyti
čky
krásně
rozkvetly.
nám dá sílu se změnit.
mě volá. Bůh Otec
A měnit i věci okolo
tam jde, tak já musím
nás. Kristus, který je v našem středu, mění taky.“ Ježíš nedělal nic, co by neviděl dělat
naše životy svojí krásou a láskou. V Říma- svého Otce, a proto musel. Ježíšovi nemohl
nům 8:28-29 se píše: „Víme pak, že milujícím nikdo poroučet, ale přesto Ježíš řekl: „MuBoha všechny věci napomáhají k dobrému, sím dneska k tobě domů.“ A tak tam šel, a
totiž těm, kteříž podle uložení toho povoláni co se stalo se Zacheem? Pavlínko.
jsou. Nebo kteréž předzvěděl, ty i předzřídil, „Změnil se.“
aby byli připodobněni obrazu Syna jeho, aby Změnil se. A jak se poznalo, že se změnil?
on byl prvorozený mezi mnohými bratřími.“ Proč Ježíš na konci řekl: „Dnes přišlo spasení
21
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ruku, seděl s ním za jedním stolem, a to
v té době něco znamenalo! Zacheus si toho
přátelství nesmírně vážil. On si vážil toho,
že k němu Ježíš vůbec přišel. A najednou si
uvědomil, jak špatný je jeho život a jak se
některé věci v jeho životě k tomu vůbec nehodí! Vůbec. Aby byl dál zloděj, a přitom
kamarádil s Ježíšem… To nejde vůbec dohromady. To by ho vnitřně úplně roztrhalo.
A tak se rozhodl, že to vše úplně odloží, že
vše úplně změní a že už nikdy takový nebude.

Ostatní, drsní horníci, viděli, co se se starým
Charliem stalo. A aniž by si toho kdo pořádně
všiml, sami taky začali zametat a smýčit svoje
ubohé chatrče.

do tohoto domu.“ Co se tam stalo? Jak se to
poznalo? Verunko. Vzpomeneš si? Ne? Bylo
to tak, že Ježíš tam přišel na večeři, pojedli,
Ježíš se usmál na Zachea a říká: „Tak, dneska spasení přišlo do tvého domu.“ Ne, něco
tam chybí, že? Co tam chybí? Pavlínko.
„Chtěl vrátit peníze.“
Ano. Zacheus řekl, a určitě to myslel vážně,
že vrátí všechny peníze, které nakradl, a že
všechno čtyřnásobně vynahradí. A polovici
majetku rozdá chudým. Já jsem si to děti
zkusila nějak spočítat a došla jsem k závěru,
že je možné, že mu skoro nic nezůstalo. Když
polovinu rozdal a čtyřnásobně vynahradil
všem, které okradl. Když si to tak spočítáte,
půlka je pro chudé, z druhé půlky povrací
všechno, co nakradl, a ještě vše okradeným čtyřnásobně vynahradí.
Třeba mu moc ani nezbylo. Ale to
nevíme. Každopádně se strašně změnil. Jako starý Charlie.
Najednou uviděl Ježíše ve svém
domě, s tím, že k němu natáhl
22

Včera jsem si vzpomněla ještě na jeden příběh. David Wilkerson kdysi napsal knížku
Dýka a kříž. Možná jste ji někteří četli. Popisuje v ní příběh jednoho z gangsterů, který
se jmenoval Nicky Cruz. A Nicky Cruz taky
potom napsal knížku, která se jmenuje Utíkej, malý, utíkej. V této knížce Nicky popisuje situaci, kdy už přijal Ježíše Krista a změnil
se, ale ještě to na něm nebylo moc poznat.
A najednou za ním přišla malá holčička, jestli si to dobře pamatuji, a poprosila ho o žvýkačku nebo o něco takového, já už nevím.
A on se strašně zarazil, protože předtím,
než poznal Ježíše, se ho děti hrozně bály a
vůbec se k němu nechtěly přiblížit. Měly
z něho strach. A najednou se něco změnilo. Děti se ho přestaly bát. A to je skutečná
změna, děti.
Přečtu vám ještě závěr z naší knížky: Zamyslete se nad tím, co vám Boží svatý duch ukazuje ve vašem životě a o čem vás ve vašem
svědomí usvědčuje, že není správně. Právě
teď. A použijte moc Ducha svatého, abyste to napravily.
Tak, to je dneska všechno. ☺

Jaká je ctnostná žena?
Dewelin McAllister

Biblické zamyšlení
Hebrejské slovo pro „statečný“ z Přísloví 31:10 je „chayil“ a znamená: „bohatství, síla, moc,
statečný, vlivný, výkonný, vojsko, přesvědčivost.“ Proto ženy vzácnější než rubíny jsou bohaté, silné, mocné, vlivné, statečné, energické, výkonné, bojovné a rozhodné. Na první pohled
se zdá, že takové vlastnosti odporují oddílu Písma z 1. Petrovy 3:4, kde se mluví o tom, že
ženy mají být tichého a pokorného ducha. Není to však v rozporu! A nedává to ani prostor ke
vzpurnému chování. Dovolte, abych to vysvětlila. Věřím, že je nebetyčný rozdíl mezi silnou
dominantní ženou, a ženou silného charakteru.
Žijeme v době, kdy se od žen čeká, že budou silné. Když se podíváme na to, jaké dnes ženy
jsou, je zjevné, že naplnění významu slova „chayil“ se vydalo špatným směrem! Nesprávně
nasměrované „chayil“ je druhem síly, který najdeme v prostředí moderních feministek, Evou
počínaje.
Zhoubné ženské hnutí infiltrovalo každou oblast západní společnosti do té míry, že biblické
ženství v podstatě ztratilo svou identitu. V současné době většina žen vůbec netuší, že Bůh
má pro jejich životy slavný plán.
Abychom tedy plně porozuměli, jaká je ta silná žena, musíme odhalit rozdíl mezi silnou ženou (nespoutané, neomezené „chayil“) a ženou plnou síly („chayil“ pod vládou Ježíše Krista). Vlastnosti pravé ctnosti („chayil“) se mohou plně projevit jedině „v Kristu“. Vysvětlím, co
mám na mysli, když budu postupně probírat jednotlivé významy „chayil“.

1. BOHATÁ, OPLÝVAJÍCÍ ŽENA
Bláznivý člověk ve 12. kapitole Lukáše shromažďoval poklady pro sebe, ale nebyl bohatý
v Bohu. A na konci dne mu poklady světa k ničemu nebyly.
„Neprospíváť bohatství v den hněvu, ale spravedlnost vytrhuje z smrti.“ Přísloví 11:4
Bohatství zbožné ženy spočívá v tom, že v ní přebývá (Ef. 3:17) velmi drahá perla (Mat.
13:46).
Bohatými ženami jsme, protože:
„Mámeť pak poklad tento v nádobách hliněných, aby vyvýšenost moci byla Boží, a ne
z nás.“ 2. Korintským 4:7
23
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2. SILNÁ ŽENA
•
•
•
•
•
•

Má silný vztah se svým Bohem.
Ví, co je správné, a dělá to.
Má sílu charakteru, který je neotřesitelný navzdory překážkám.
S nadšením vyučuje následující generace o Božím nádherném plánu spasení.
Je silně vydaná svému manželství.
Střeží svůj domov.

Její síla přichází od Hospodina:
„Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy
chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož líbost mám
v nemocech, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo
když mdlím, tehdy silen jsem.“ 2. Korintským 12:9-10
3. VLIVNÁ ŽENA
Moci lze použít k dobrému nebo ke zlému. Díky svému vlivu a moci měnily ženy běh dějin.
Zdrojem moci zbožné ženy je Duch svatý, který v ní přebývá (Sk. 1:8). Poslední z níže citovaných veršů hovoří o předávání moci následujícím generacím.
„Tomu pak, kterýž mocen jest nade všecko učiniti mnohem hojněji, nežli my prosíme aneb
rozumíme, podle moci té, kterouž dělá v nás.“ Efezským 3:20
„Protož také i do starosti a šedin, Bože, neopouštěj mne, ažť v známost uvedu rámě tvé
tomuto věku, a všechněm potomkům sílu tvou.“ Žalm 71:18
4. STATEČNÁ ŽENA
Statečná znamená odvážná a neohrožená, nebojácná. Jochebed byla odvážná žena, která
tváří v tvář nebezpečí vyrobila malý člun, aby nezabili její dítě.
„Odšed pak muž, kterýž byl z domu Léví, vzal dceru z pokolení Léví. I počala žena ta, a porodila syna; a viduci, že jest krásný, kryla ho za tři měsíce. A když ho nemohla déle tajiti,
vzala mu ošitku z sítí, a omazala ji klím a smolou; a vložila do ní to dítě, a vyložila do rákosí
u břehu řeky.“ Exodus 2:1-3
Abychom byly statečnými ženami, potřebujeme mít v sobě moc Kristovu.
„V Bohu udatně sobě počínati budeme, a onť pošlapá nepřátely naše.“ Žalm 60:14
5. MOCNÁ ŽENA
„Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný…“ Sofoniáš 3:17a
„A však vysvobodil je Hospodin pro jméno své, aby v známost uvedl moc svou.“ Žalm
106:8
Žena, v níž přebývá mocný Bůh, ovlivní nejen současnou generaci, ale i generace, které
budou následovat.
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„Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde.“ Žalm 112:2
Největší úspěchy vpravdě mocné ženy nespočívají
v osobním naplnění, ale v tom, že mění životy těch,
které Bůh zasadil do její blízkosti. Mocná žena ovlivňuje budoucí generace tím či oním způsobem. Chtěla bych vám vyprávět o dvou takových ženách, které
znám. Moje drahá maminka vyučovala přes dvacet pět
let Bibli ve školách v Aucklandu. Jednou u jejích dveří zastavila mladá žena. Měla v plánu zabít sebe i své
děti, ale najednou si vzpomněla, jak jim před mnoha
lety moje maminka ve třídě říkala, že je Ježíš miluje.
Našla si maminčinu adresu v telefonním seznamu,
sedla do auta a vydala se za ní. Zajímalo by mě, kolika
dalších životů se dotkl vliv mojí maminky. Možná stovek či snad tisíců!
Druhá dáma, kterou mám na mysli, se jmenuje Dawn
(rozbřesk, úsvit, svítání). Když zjistila, že je těhotná, táhlo jí na padesátku. „Cože? Ve tvém věku?“ smáli se jí. Ale
ona věrně přijala svého chlapečka jako požehnání od
Hospodina a vyučila ho cestě, kterou by se měl vydat.
Dnes je Dave misionářem žijícím v Jižní Americe. Díky
jeho službě přišlo mnoho duší k poznání Ježíše Krista.
Mateřství je samo o sobě mocnou službou. Nikdy nepodceňujte sílu mateřství! Přečtěte si, co jiní napsali
o vlivu matek:
„Nejvznešenější povolání na světě je povolání matky.
Pravé mateřství je nejkrásnějším uměním, je nejvýznamnější ze všech profesí. Ta, jež dokáže namalovat
mistrovské dílo nebo napsat knihu, která zapůsobí na
miliony, zasluhuje uznání a obdiv lidstva, ale ta, která
se úspěšně stará o rodinu zdravých krásných synů a
dcer, jejichž nesmrtelné duše ponesou její vliv dlouho
poté, co obrazy vyblednou a knihy a sochy budou zničeny, zasluhuje největší poctu, jakou člověk může dát.“
David O. McKay

Největší úspěchy
vpravdě mocné
ženy nespočívají
v osobním
naplnění, ale
v tom, že mění
životy těch,
které Bůh
zasadil do její
blízkosti.

6. SCHOPNÁ ŽENA
Když budete pilně studovat, zjistíte, že dáma z Přísloví 31 je schopná žena. Schopná znamená: „pohotová,
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důvtipná, dobrá ve svém zaměstnání, hospodárná, užitečná, dobře organizovaná a efektivní.“
„A všecko, což byste koli činili, z té duše čiňte, jakožto Pánu, a ne lidem, vědouce, že ode Pána
vzíti máte odplatu věčného dědictví; nebo Pánu Kristu sloužíte.“ Kolossenským 3:23-24
8. BOJOVNÁ ŽENA
Z duchovního pohledu tato žena ví, jak „se obléci v celé odění Boží“ (Efezským 6:11), aby mohla
úspěšně plnit svou roli při správě své domácnosti.
„Tak také i staré ženy ať chodí pobožně, v oděvu příslušném a ať nejsou převrhlé, ani mnoho
vína pijící, dobrým věcem učící, aby mladice vyučovaly, kterak by muže své i dítky řádně milovaly, a byly šlechetné, čistotné, netoulavé, dobrotivé, mužům svým poddané, aby nebylo dáno
v porouhání slovo Boží.“ Titovi 2:3-5
Slovo správce je v řeckém originálu „oikouros“, což v překladu znamená: „péče o dům,
práce doma, strážce či ochránce domu, zdržování se doma a starání se o domácí záležitosti
a ty, kdo jsou doma.“ Bůh ženám svěřil úkol, aby dohlížely na domácí záležitosti a stály jako
hlídka proti úkladům zlého. Tato bitva se bojuje na kolenou.
„Vstaň, křič v noci, hned při počátku bdění, vylévej jako vodu srdce své před oblíčejem Páně;
pozdvihuj k němu rukou svých za život dítek svých…“ Pláč 2:19a
„Vaše děti možná jsou laskavé, zdvořilé, mají dobré vychování. Možná se drží stranou
špatné společnosti, ctí své starší a drží se správné morálky. Ale nemilují-li Ježíše celým
srdcem – pokud se duchovně jen vezou – nacházejí se na nebezpečném místě. Víte, každé dítě vychovávané ve věřící rodině se automaticky stává typickým ďáblovým terčem.
Ďábel jde po rodinách, které jsou ve své lásce k Ježíši nejvřelejší. Ale vlažnost vašeho
dítěte mu usnadňuje práci. Vychutná si tu lehkost, s jakou polapí vašeho syna či dceru
do hříšného otroctví. I ti nejoddanější křesťané – včetně služebností – mohou být slepí
vůči pasti, kterou satan políčil na jejich duchovně pasivní děti. Nepřítel neustále číhá, aby
zhasil sebemenší jiskřičku duchovního života, která v nich je. Nabádám vás, křesťanští
rodiče, nedovolte ďáblu, aby se k vašim dětem dostal. Každého dne klekejte a obklopte
vaše mladé přímluvami. Bůh vám dal moc, abyste je dostali z jejich vlažného stavu.“
David Wilkerson
Maminka sira Isaaca Newtona se modlila s ním a za něj každý den svého života. Přestože
zemřela, když mu bylo teprve sedm, Newton řekl: „Narodil jsem se ve zbožném domě a od
dětství jsem byl Bohu zasvěcen.“
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„O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.“ Filipenským 4:6
„A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že začež bychom koli prosili podle vůle
jeho, slyší nás.“ 1. Janova 5:14
Maminka Hudsona Taylora byla zrovna 80 mil daleko od domova, ucítila naléhavou potřebu odejít od stolu a modlit se za svého syna. Klečela hodiny na kolenou a modlila se, dokud
jí srdce nezaplavila radostná jistota, že Bůh její modlitby slyšel a vyslyšel. Mezitím se doma
Hudson probíral tatínkovou knihovnou a narazil na zajímavou brožurku. Zaujal ho nadpis
„Dokonané dílo Golgoty“, a tak si sedl a přečetl si ji. Hudson se plně obrátil, když se za něj
maminka modlila. Když se paní Taylorová vrátila domů, syn jí vyprávěl o svém obrácení.
„Vzpomínám si, že jsem si jako chlapec hrál na hřišti a slyšel jsem ze třetího patra našeho
domu maminku, jak se za mě modlí. Její příklad mi zůstává v živé paměti.“ David Wilkerson

Nápad nad žehlicím
prknem
Květa Hlosková

Nedávno jsem si uvědomila, že ke mně Bůh velmi často promlouvá při dvou příležitostech:
když myji podlahu a když žehlím. ☺ Nejsou to zrovna práce, které patří k mým nejoblíbenějším, přesto mám tak ráda, když je čisto a skříně plné požehnání pro mého milého i pro
naši drobotinu. Občas se ale stává, že přicházejí různé „důležitější“ úkoly, a pak se začne
koš na prádlo nebezpečně plnit, až hrozí jako stěna nachýlená. A když už musím po ránu
s hromadou zápasit, abych z ní vydolovala ten správný pár ponožek, říkám si, že jsem asi
něco „prošvihla“.
Možná vám to nepřipadá neznámé. S malými dětmi je každý den práce nad hlavu. A já
jsem se tolikrát ptala, jak v tom běhu každého dne najít čas, zastavit se a přečíst si aspoň
kousek z Božího slova, a pak běžet dál a udržet ho v mysli. Vím, že na toto téma toho bylo
už napsáno mnoho. Ale možná se vám bude hodit další střípek do mozaiky.
Uvědomuji si, jak moc potřebuji světlo Božího slova, aby mi pomohlo získat tu správnou
perspektivu pro můj život, pro výchovu dětí a přístup k nim, abych viděla celkový Boží záměr s námi – proměnit nás do podoby Ježíše Krista. Všechno to může být dřina, ale když
27

PŘIKRYTÍ

Září 2011

poznáme Boží pohled, získáme radost a odpočinutí.
Prožívala
A to se stane hlavně skrze práci Božího slova v našich
myslích.
jsem velkou
Už jsem začínala být zoufalá, že se mi nedaradost, a jak
ří ráno dříve vstát a získat od Pána slovo na nový
jsem projížděla záhyby
den. Uprostřed dne jsem byla zase příliš rozoblečení, jako by se
těkaná a večer příliš unavená. Ne, že by člověk
i v mojí mysli rovnaly
s Pánem nekomunikoval, ale cítila jsem, jak mi
myšlenky. Najednou se
schází síla ke spravedlivému jednání s dětmi, ale
všechny problémy začaly
i k poddanosti vůči mému muži. Ale když jsem dnes
zmenšovat a rostla víra
žehlila, Pán mi připomněl, že jsem si před pěti lety
v Boha ...
nahrála několik epištol, abych si je mohla v časech
nouze pouštět. Nastal jejich čas. A tak jsem je při
žehlení pustila a nechala svoji mysl obmývat vodou
Božího slova. Prožívala jsem velkou radost, a jak jsem projížděla záhyby oblečení, jako by se
i v mojí mysli rovnaly myšlenky. Najednou se všechny problémy začaly zmenšovat a rostla
víra v Boha, který je Bohem zaopatření, Bohem vší naděje, Bohem zázraků.
Nevím, jak máte se svými malými dětmi zorganizovaný den, ale musím říci, že se mi velmi
osvědčilo navyknout děti po obědě minimálně hodinku odpočívat. Lehnou si do postýlky,
a buď si prohlížejí knížku, nebo usnou. Mám tak prostor, ve kterém se mohu ztišit a kousek
z Božího slova přečíst. Když je moc věcí, které „hoří“, můžu při práci poslouchat nahrané
Boží slovo. Budete se divit, ale nahrávání nezabere zase tolik času, jak by se mohlo zdát.
A hlavně, přinese vám to radost a velký užitek! S manželem jsme se u nahrávání celého
Janova evangelia každou kapitolu střídali a zabralo nám to jeden večer. Měli jsme z toho
opravdu radost!
Nejenže to požehná vám, ale také vašim dětem. U našeho nejstaršího syna jsme v jednom
období zápasili se zlými sny. Často se v noci budil a křičel strachem. Vždycky jsme se za
něho modlili, ale stále to pokračovalo dál. Věděli jsme, že v průběhu dne nikde nepřichází
do styku s filmy nebo i pohádkami, které by ho potom mohly v noci strašit (dnes jsou některé pohádky opravdu neuvěřitelné), a tak nám bylo jasné, že se prostě potýkáme s duchovními útoky. Začali jsme pak dětem při usínání pouštět takto nahrané Boží slovo. Máme
svědectví, že tyto noční můry úplně ustaly. Mimochodem, děti milují, když mohou slyšet
tatínkův nebo maminčin důvěrně známý hlas, který jim čte Boží slovo. Věřím, že se do nich
nesmazatelně zapisuje, že milujeme Boží slovo, že ho potřebujeme a že je světlem a moudrostí na cestách našeho života.
Bůh zná vaše okolnosti i tíhu povinností, které musíte každý den zvládnout. Ale dává nám
také spoustu možností, jak uprostřed nich vpustit do našich domovů nebe. Určitě je dobře
každý den ráno hledat Pána a nasytit se Jeho slovem, tak jak nás učí Bible. Ale když se na
vás všecko svalí a už nevíte kudy kam, můžete stisknout knoflík a nechat Boží slovo, aby
uprostřed práce obmývalo vaši mysl nadějí a pozdvihlo vás na místo, kde si srovnáte priority, kde dostanete novou sílu a získáte správný pohled na sebe i na okolnosti, ve kterých
se nacházíte.
Bůh vám moc požehnej!
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