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Brky svými přikryje tě, 
a pod křídly Jeho 
bezpečen budeš.

Žalm 91:4

Milí čtenáři,

a je to tu! Jaro už nám klepe pomalu na 
dveře a zdá se, že zima se s námi brzy roz-
loučí, zimníky přesto ale ještě do skříní ne-
ukládáme. ☺
 Jsem člověk spíše teplomilný, a proto 
i při současném ne tolik zmrzlém poča-
sí ráda utí kám domů, do teploučka ...
Usadila jsem se pohodlně do křesla v na-
šem oranžovém obývacím pokoji, všude 
voní skořice z čerstvě uvařeného čaje a 
pomerančová kůra, kterou děvčata před 
spaním dala sušit k topení. V krbu praská 
oheň. Zapálila jsem svíčku a užívám si ti -
cho. To vzácné ti cho! Možná to znáte – děti  
ulehnou konečně do postýlek, manžel cosi 
čte a připravuje se do práce na další den... 
Já jen sedím, zavírám oči a celý uplynulý den 
vidím před sebou. Vítězství, ale i situace, 
v nichž ještě potřebujeme zabojovat. Slyším 
každé děkuji a úsměv, ale i slova, která ne-
požehnala. Zmocňuje se mě únava a tepr-
ve teď vnímám náročnost dnešního dne. 
Zavrtávám se hlouběji a hlouběji do křesla 
a tak ráda bych všechno nějak „zaspala“. 

Ale najednou jako bych zcela zřetelně 
slyšela: „Probuď se ty, kdož spíš, a vstaň 
z mrtvých, a zasvíti ť se tobě Kristus.“ 
A čtu si v Bibli dále: „Viztež tedy, kterak 
byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, 
ale jako moudří, vykupujíce čas; nebo dno-
vé zlí jsou. Protož nebývejte neopatrní, ale 
rozumějící, která by byla vůle Páně ... Mlu-
více sobě vespolek v žalmích a chvalách, a 
v písničkách duchovních, zpívajíce a plésají-
ce v srdcích svých Pánu. Díky činíce vždycky 
ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista 
Bohu a Otci.“ Efezským 5:14–20
Možná by nás toto roční období ještě rádo 
svedlo k „sladkému nicnedělání“, k touze za-
kuklit se a konec zimy někde dospat, přežít... 
Ale nemylme se! Z každého dne budeme vy-
dávat počet! Hospodin do nás mnoho dob-
rého vložil a také od nás hodně očekává. Tak 
ať nezklameme Jeho důvěru! Rozmnožujme 
hřivny a buďme věrní v mále, dokud je čas.
Také proto držíte v rukou časopis Přikrytí  – 
aby i Vás moti voval neustrnout v zajetých 
kolejích, ale chyti t druhý dech a dostat chuť 
poprat se se svou soběstředností  a leností  
a znovu učinit rozhodnutí , která Vám při-
nesou život. Začtěme se do stránek nového 
čísla, dejme prostor Božímu slovu a navzdo-
ry všem okolnostem udělejme krok vpřed! 
Nezávisle na tom, že venku bývá ještě sych-
ravo a nechce se nám opusti t teploučko 
našich ulit, povstaňme, zanechme sezení a 
pojďme vyhlížet a neminout nové věci, kte-
ré nám Hospodin připravil!

Jarka Srkalová
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Milá Sheri, před časem jsme v našem časopise oti skli interview s Valem Rodriguezem. 
Hovořili jsme o domácí škole a on zmiňoval, že jednou z největších inspirací pro domácí 
školu mu byla tvá nejstarší dcera Sára, kterou kdysi zaměstnal a která je dodnes jednou z 
klíčových osob v jeho fi rmě. Na Sáře především oceňuje její kreati vní přemýšlení. 
Moje první otázka tedy zní:

Jak jsi to udělala? ☺ Mohla bys nám dát nějaké ti py, jak 
docílit toho, aby děti  nebyly jen vzdělané, ale také kreati v-
ní a nápadité? 

Vím, že Bůh dal všem našim dětem dary a schopnosti , aby se 
mohly stát tí m, co pro ně připravil. Osobně si myslím, že každé 
dítě je svým způsobem kreati vní, a naším úkolem je pomoci 
mu tuto kreati vitu objevit a rozvinout ji. Co se týče Sáry, mu-
sím říct, že byla vždycky „zvláštní“ a originální ve svém způ-
sobu přemýšlení. Proto jsme ji povzbuzovali, aby naslouchala 
Pánu a naučila se, jak jednat v rozličných situacích. Nyní vidím, 
že je to součástí  jejího daru a povolání. Vždycky jsme se sna-
žili povzbudit děti , aby Boha hledaly, když mají chuť něco vy-

zkoušet či dělat, a čekaly na Jeho potvrzení.  Vzpomínám si, že když bylo Benovi osm, zatoužil 
chovat včely. Věděli jsme, že koupit veškeré vybavení a včelstvo by bylo velice nákladné. Proto 
jsme Bena povzbudili, ať se za to modlí, a že se budeme modlit spolu s ním, protože se jedná 
o nemalou zodpovědnost. A pokud je to Boží vůle, Bůh se o to postará. Po nějaké době Bůh 
na Benovy modlitby odpověděl kompletní včelařskou výbavou od člověka, kterého Ben ani 
neznal. Obsahovala vše, co je k chovu včel třeba. Stalo se to tak, že jeden bratr ze shromáždění 
si se svým kolegou z práce povídal o Benově touze mít včely, a ten mu řekl, že Ben je přesně ten 
člověk, kterému by chtěl věnovat veškeré své včelařské vybavení. V příští m roce už Ben sklízel 
med ze svých úlů. Měl celých 19 litrů toho nejkrásnějšího zlatého medu, který jste kdy viděli.
Také jsme mu vysvětlili, co jsou to desátky a prvoti ny z práce. Ben potom rozdával různým 
služebnostem po litrech med. To je jen jeden příklad za všechny, jak se našim dětem i nám 
Bůh dosvědčil.

Jednou jsem slyšela, jak jsi řekla svým dětem: „Já tady nejsem od toho, abych vás bavila. 
Použijte svou fantazii!“ Jaká je tvá zkušenost se znuděnými dětmi?

Interview s Sheri Giegrich

„O dětech, domácí škole a 

hodinách strávených na kolenou“

Vždycky jsme se 
snažili povzbudit 

děti , aby Boha 
hledaly, když 

mají chuť něco 
vyzkoušet či 

dělat, a čekaly 
na Jeho 

potvrzení. 
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Vždycky jsem povzbuzovala děti , aby se ve volném čase věnovaly věcem, které je zajímají. 
Videohry u nás byly zakázané a čas na počítači limitovaný. Trvala jsem na tom, aby si děti  cho-
dily hrát ven a uměly si hrát spolu. Každých čtrnáct dní jsme zašli do knihovny a každý si mohl 
vypůjčit tolik knížek, kolik mu bylo let. Také se mi zdálo přínosné naučit děvčata věcem, které 
se jim jednou budou hodit, až se budou starat o rodinu. Například šití , zdobení dortů a po-
dobně. Jednoduše věci, které budou schopny dělat z domova a přispět nějakou tou korunou, 
pokud by bylo třeba. Nikdy mi nečinilo potí že vymyslet dětem nějakou činnost. Ať už to byla 
práce na naší velké zahradě, úklid sklepa nebo něco jiného. Tak se děti  velmi rychle naučily, 
že je lepší dělat něco činorodého, než chodit za mnou a stěžovat si, že se nudí.

 Jak ses naučila být tak trpělivá? 

Jak jinak se naučíte trpělivosti , než skrze modlitbu a soužení? Myslím, že prvních pár let 
domácí školy jsem byla zdrcená a bylo to velmi náročné. Měli jsme čtyři děti . Tři z nich 
začínaly se školou, čtvrtému bylo osmnáct měsíců a další dítko bylo na cestě. Víte, Bůh nás 
někdy postaví do situace, v níž se naplno projeví naše slabost, aby dokázal, že je více než 
schopen nás vysvobodit.  Takže prvních pár let Bůh jednal s mým srdcem, a to v oblasti  
výchovy dětí  a schopnosti  si věci zorganizovat, což byla moje slabá stránka. Bůh byl velmi 
věrný, když jsem k Němu neustále přicházela a klečela před Ním na kolenou s pláčem, aby 
mě změnil. Za ty roky mi Bůh ukázal ještě mnohem jasněji, proč je důležité, aby se děti  učily 
doma. Vím, že někdy bývá velice těžké udržet vytýčený směr, ale ovoce, které přinese naše 
poslušnost, mnohonásobně převáží všechny špatné dny, které jsme zažili.

Všimla jsem si, že jsi velice citlivá a jsi schopná velmi dobře ohodnoti t různé situace. Čas-
to vidíš, co se mezi lidmi děje, ještě dříve, než ti  to kdokoli řekne. Je to ovoce tvé práce 
s tolika dětmi najednou? (Sheri má 6 dětí . Všechny učila doma!)

Asi bych řekla, že jsem byla vždycky vnímavá na své okolí, ale díky dětem jsem se stala ještě 
citlivější. Když o tom přemýšlím, uvědomuji si, že je to dar od Boha, a během let tento dar 
Bůh tříbil. Jednou jsem se modlila, aby mi Pán dal lásku a břímě za Jeho lid. Vzpomínám si 
na dny, kdy byly děti  ještě malé a já jsem byla ve stresu. Tehdy jsem si přála, aby za mnou 
někdo přišel a nějak mě povzbudil. Takže mě srdce tí mto směrem určitě táhne. To je prav-
da.

Používáš na učení knížky, nebo máš raději projekty?

Na začátku mé cesty domácího vzdělávání jsem používala 
jen knížky. Rozplánovala jsem si všechny učebnice na celý 
školní rok, abych věděla, kde mám být za osm, šestnáct týd-
nů a tak dále. Nemusím snad vysvětlovat, že jsem z toho 
byla za chvíli úplně vyčerpaná a děti  jakbysmet. Nepochop-
te mě špatně, knížky jsou samozřejmě potřeba, ale řekla 
bych, že nejsou tak zásadní, jak si myslíme. Vždycky jsem 

Víte, Bůh nás někdy 
postaví do situace, 

v níž se naplno 
projeví naše slabost, 

aby dokázal, 
že je více než 
schopen nás 
vysvobodit. 
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si musela připomínat, že jsem to já, kdo drží v rukou školní osnovy, a ne že ony  jsou mým 
pánem. Prakti cky to znamená, že z knížek mohu učit, co chci a jak chci, a nemusím nutně 
knihu probrat celou. V době, kdy jsme se přestěhovali na Floridu, začal Bůh k mému srdci 
promlouvat o jiném způsobu vyučování. Víte, všechen náš majetek, včetně učebnic, jsme 
tehdy skladovali v přívěsu v Iowě. A tak když jsem začala před Pánem hledat odpověď, co 
mám dělat s našimi třemi mladšími dětmi, dostala se mi do ruky knížka o tom, jak vští pit 
dětem lásku ke vzdělávání skrze životní styl. Byla to pro mě osvobozující myšlenka, protože 
učit se jen z učebnic mě už opravdu unavovalo. Otázka ale byla, jak učení včlenit do našeho 
běžného života. Víte, sloužíme úžasnému Bohu. Když jsem Mu důvěřovala, začal mi dávat 
nápady, jak udělat školu zábavnou. Objednala jsem si na toto téma několik knížek a objevila 
jsem mnoho způsobů, jak udělat učení zajímavým. Začali jsme vyrábět všelijaké brožurky 
o všem možném. Dnes najdete na internetu spoustu webových stránek, které vám v této ob-
lasti  pomohou. Častokrát mi Bůh položil na srdce věci, které bych měla děti  naučit, a zároveň 
mě zaopatřil i potřebnými materiály. Když si vzpomenu na to, jak mi Bůh vždycky v této věci 
v pravý čas požehnal, jsem z toho nadšená. Takže bych řekla, že odpověď na otázku zní:  Radši 
mám projekty. ☺

  
Jak jsi naučila děti  zodpovědnosti ?

Každé dítě mělo doma nějaké povinnosti . Většinou si jednotli-
vé činnosti  po měsíci prostřídaly. Jeden měsíc mělo jedno dítě 
na starosti  úklid koupelen, jiné zase obývací pokoj – vyluxovat, 
utřít prach, uklidit, a tak to bylo se všemi místnostmi. Další mě-
síc se děti  prohodily. Všechny se také naučily základní „životní“ 
dovednosti , jako například žehlení, praní, vaření, uklízení. Po-
koje musely mít vždycky uklizené před spaním, a pokud se jim 
to nepodařilo, tak jak bylo třeba, pocíti ly důsledky za svou leda-
bylost, a samozřejmě musely úkol udělat znovu a pořádně.

Našla jsi nějaké zajímavé projekty, které jsi ocenila při vyučování dějepisu? 

Myslím, že jedny z nejhezčích vzpomínek máme na dobu, kdy jsme dělali věci dohromady 
s ostatními rodinami ze shromáždění. Vždycky mě moc bavily výlety. Ať už se jednalo o zoo, 
rozhlasovou stanici, hasiče nebo muzeum. Pokaždé to bylo moc fajn, už jen proto, že jsme 
byli všichni spolu. Někdy jsme rozdělili děti  do skupinek podle věku a učili jsme je zeměpis, 
kreati vní psaní, anatomii člověka a spoustu dalších věcí. Každou skupinu dětí  měla na sta-
rosti  jedna maminka.  Takto jsme se učili jednou týdně. 

Připravovala ses každý den na vyučování? 

Většinou jsem si udělala přípravu na jeden týden dopředu. Myslím, že nám to tak vyho-
vovalo nejvíc. Bylo mi ale jasné, že přijdou neočekávané situace, takže jsem se nesnažila 
propracovávat plány moc do detailů. V životě se dějí různé věci a škola někdy není to nejdů-

... zjistí te, že se 
vlastně učíme 

pořád. Většinou 
hledám příležitost 
k učení ve všem a 

všude, kde 
se zrovna 

nacházíme.
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ležitější… Když se nad tí m pocti vě zamyslíte, zjistí te, že se 
vlastně učíme pořád. Většinou hledám příležitost k učení 
ve všem a všude, kde se zrovna nacházíme. 

Co bys poradila maminkám, které mají několik malých 
dětí  a chtějí začít s domácí školou? Jak skloubit batolata 
se školou? 

Povzbudila bych je, aby jednoduše poslechly Boha a za-
čaly. Určitě přijdou výzvy, ale ve Filipenským 4:13 se říká:  
„Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“ Tenhle veršík 
jsem si vyvěsila na zeď v naší učebně. Jinak je důležité, 
aby všichni pomáhali. Starší děti  si mohou číst nebo hrát 
s malými, když se zrovna potřebuji věnovat někomu, kdo mě potřebuje. Je ale důležité, a na 
to jsem si dávala pozor, abych starší děti  nevyužívala příliš a neočekávala od nich, že budou 
naše malé bavit nebo hlídat více, než je nutné.
 
Co ti  pomohlo překonat frustraci v napjatých okamžicích? A řekněme si po pravdě – když 
učíme děti  doma, jsou chvíle, kdy se na nás v jednom okamžiku sesype spousta požadavků. 

Ta první, nejdůležitější věc byla modlitba s dětmi hned ráno. Dále je třeba jednat přednost-
ně s požadavkem, který se jeví jako nejdůležitější. Vždycky nastanou velmi intenzivní chvil-
ky, ale je třeba umět si problémy seřadit podle důležitosti . Někdy je potřeba prostě všeho 
nechat a udělat něco zábavného. Proto přece učíte děti  doma. Je třeba mít na paměti , že 
to není zákon, sti hnout každý den dodělat vše, co bylo v plánu. Procházíme různými situ-
acemi, a pokud se děti  nepřestávají učit, dosáhli jsme toho, co je nejdůležitější. Učení má 
mnoho různých forem. Takže pokud se děti  učí trpělivosti , když zrovna čekají, až jim přijdu 
pomoct, nebo když nastane situace, že potřebuji posloužit někomu mimo naši rodinu, stále 
se učí Božím principům. A tak i ty intenzivní chvilky jsou chvilkami, kdy se něco učíme. ☺
 
Děkuji.
Kristýna Klusoňová

... je třeba umět si 
problémy seřadit 
podle důležitosti . 
Někdy je potřeba 

prostě všeho nechat 
a udělat něco 
zábavného. 
Proto přece 

učíte děti  doma. 

 Mark a Sheri Giegrichovi

Žijí v Spojených státech ve státě Iowa.• 
Mají 6 dětí  — Sarah, Chrise, Rachel,   • 
 Benjamina, Lissy a Samuela.
Všechny jejich děti  kromě nejmladšího  • 
 Samuela se již osamostatnily a žijí na   
Floridě. Synové Chris a Benjamin jsou  
 šťastně ženatí .
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Když můj syn a jeho přátelé ve druháku na střední škole hráli fotbal, postoupili do škol-
ního týmu mezi juniory. A dostalo se k nim, že během srpnové a zářijové přípravy budou 
mít trojnásobný trénink. To bylo vzrušující…, trojnásobný trénink znamenal, že jste museli 
absolvovat ne dvě hodiny lehkého kondičního cvičení, běhání a tvrdé práce a běhání proti 
překážkám a vrážení jeden do druhého jako obvykle, ale čtyři... Ba ne, hádáte správně: šest 
úžasných hodin toho všeho! 

Dvanáctkrát před začátkem sezóny trojnásobný trénink. A měli jste je slyšet, když o tom mlu-
vili, nebo spíš jste je měli vidět. Oči obrácené v sloup, koutky úst pokleslé, ramena svěšená, 
zaúpěli: „Trojnásobný trénink!“ Nuže, trenér věděl, že mu dorazila nezkušená várka, ale byl 
zvyklý vyhrávat. Takže jim naordinoval náročný výcvik. Samozřejmě, je to cena, kterou mu-
síte zaplatit za vítězství. Byli státními šampióny!

Naše dnešní slovo z Božího slova pochází z Římanům 5 – a je o Božím výcvikovém progra-
mu; přičemž On je bezpochyby hlavní Trenér. Mluví o tom verše 3 a 4 a začínají poněkud 
zvláštní frází: „ale také chlubíme se (v angl. radujeme se) ssouženími.“ Jak to s vámi bylo 
v poslední době? Radovali jste se? Mno, jsme opravdu nadšení, že procházíme tímto těž-
kým obdobím, uf, že ano? Nuže, Pavel říká: „chlubíme se ssouženími, vědouce, že ssoužení 
trpělivost působí, a trpělivost zkušení (zkušenost), zkušení pak naději.“

To je ta fráze: „chlubit se (radovat se) souženími.“ Jak se může fotbalový hráč radovat z troj-
násobného tréninku? Myslím, že by mohl říkat: „Nelíbí se mi ten proces, ale myslím, že ta-
kový trénink opravdu potřebujeme.“ Jak se v tom může radovat? On totiž ví, když se nad tím 
zamyslí, že díky tomuto tréninku zesílí, bude vytrvalejší a získá zkušenost, která mu dodá 
razanci, až se dostane do hry. Stane se hráčem poslední 
čtvrtiny. A tak na konci toho všeho bude mít „naději“, jak to 
tady říká Pavel. Jeho nadějí je, že zvítězí. 

Budeme mít vítěznou sezónu. Možná si odneseme mistrov-
ský titul. A možná po celý rok a po zbytek své středoškolské 
kariéry budu moct nosit bundu se speciálním znakem. – Vi-
díte, jeho naděje vychází z vědomí, že zesílí natolik, aby 
vyhrál, a bez dvojitého a trojitého tréninku by na vítězství 
dostatečně nezesílil. Možná nesnáší proces; ale bude nad-
šený z výsledku. 

Proč Trenér plánuje 
trojnásobný trénink 

Ron Hutchcraft 

... jeho naděje 
vychází z vědomí, 
že zesílí natolik, 
aby vyhrál, a bez 

dvojitého a trojitého 
tréninku by na 

vítězství dostatečně 
nezesílil. 
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Všimněte si, jak nám Bůh v těch verších dává naději uprostřed těžkého období. Možná je 
to naděje, kterou právě teď potřebujete, protože prožíváte mnoho bolesti a stresu. Možná 
jste už naději téměř ztratili. Všimněte si, že se tu říká, že soužení vypůsobí vytrvalost. Ně-
které překlady říkají „trpělivost“. Jinými slovy, když projdete těžkými obdobími, rozvíjíte svou 
schopnost vydržet a nevzdat to, i když to bolí, podobně jako hráč fotbalu, kterého bolí celé 
tělo. Schopnost čekat na Boží načasování a říct: „Nemusím dostat odpověď nebo úlevu 
zrovna teď.“ A tato trpělivost vyústí ve zkušenost, o které mluví Pavel. Jiný překlad říká 
„prozkoušený charakter“. Můžete se ohlédnout zpátky a říct: „Víte, něčím podobným jsem 
prošel, a teď vím, že to zvládnu.“ 

Když projdete něčím hodně, hodně těžkým, zbuduje to ve vás určitou jistotu. Můžete pak 
říct: „Vím, že to s Boží pomocí zvládnu. Vím to, protože už jsem něco takového prožil.“ A ty 
velké, skličující věci, děsivé věci už nebudou vypadat tak velké, tak skličující a tak děsivé. 
Ale lidé, kteří se nikdy nevypořádali s ničím těžkým, jsou ti, kteří utíkají z tréninku, když 
začne bolet. Utíkají od svých problémů, místo aby jim čelili. Někdy lidé dokonce přemýšlí 
o tom, že skončí svůj vlastní život, protože nedokážou unést tíhu věcí a prostě jen chtějí 
zastavit bolest. 

Říkám vám, zůstaňte v ringu. Budujete svou zkušenost, a to vám dá naději v trápení. Nee-
xistuje jiný způsob, jak rozvinout takový druh síly, takový druh odolnosti, takový druh výdrže, 
aniž byste nejdřív trpěli. Jestli pro vás právě teď trenér naplánoval trojnásobný trénink, ne-
zoufejte. Nevzdávejte to. Nepřestávejte. Neodcházejte z tréninku. Dovolte trápení, aby ve 
vás rozvinulo trpělivost, nechte trpělivost rozvinout zkušenost, nechte zkušenost rozvinout 
naději. 

Trojnásobný trénink buduje vítěze. 

htt p://www.hutchcraft .com/a-word-with-you/your-hard-ti mes/why-the-coach-schedules-triple-sessions-6533
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Spokojenost patří mezi nesmírně cenné ctnosti , které ženy musí pěstovat. A pro nás, dcery, 
které se připravujeme na úlohu tvůrkyň domova a už se nemůžeme dočkat okamžiku, kdy 
budeme moci být ve své vlastní domácnosti , je klíčové, abychom se naučily být spokojené 
právě teď. Bez spokojenosti  toti ž zadusíme svou radost a poboříme své domovy, ať už se 
vdáme, nebo ne.

Aby synové naši byli jako ští pkové zdárně rostoucí v mladosti  své, a dcery naše jako úhelní 
kamenové, tesaní ku podobenství chrámu. (Žalm 144:12)

Pro mnohé dcery je nespokojenost plevelem, před nímž 
se musíme mít neustále na pozoru. „Kdybych jen měla pro 
sebe víc času...,“ nebo: „Proč tuhle odpornou práci musím 
dělat vždycky zrovna já?“ a další podobné stesky se nám 
často honí hlavou. Ani nás nikdo nemusí vychovávat jako 
princezny – svých práv se dožadujeme naprosto přirozeně 
a bojujeme za to, aby věci šly tak, jak my uznáme za vhod-
né, a trucujeme, když neprosadíme svou. A tento postoj 
se bude jen zhoršovat, pokud s ním nenaložíme, hned jak 
se objeví.

Jsi jako pilíř – nosný sloup domova, a máš mnohem větší 
vliv, než si uvědomuješ. Přístup, „kéž bych mohla být někde jinde a naplňovat své sny“, 
je nebezpečným prostředím pro ty, kdo v paláci žijí. Dovolíme-li nespokojenosti , aby se 
vplížila do našich srdcí a rozkládala nás zevnitř, vrháme na své rodiny stí ny hádek, fňukání, 
nepokoje a skleslosti , zatí mco v nich má přebývat spokojenost, přičinlivost a radost.

Odkud pocházejí bojové a vády mezi vámi? Zdali ne odtud, toti ž z libostí  vašich, kteréž rytěřují 
v údech vašich? Žádáte, a nemáte; závidíte sobě, a dychtí te po tom, což sobě zalibujete, a 
nemůžete dosáhnouti ; bojujete a válčíte, avšak toho, oč usilujete, nemáte, protože neprosíte. 
Prosíte, a nebéřete, protože zle prosíte, abyste na své libosti  vynakládali.  (Jakub 4:1–3)

Taková nenasytná srdce plná nespokojenosti  a zklamání se neobjevila jen tak z ničeho 
nic, stejně jako svárlivá, reptavá žena z Přísloví. Vyrostla z nenápadně probublávajících 
postojů nespokojenosti , s nimiž nebylo naloženo bohabojným způsobem.

Dovolíme-li 
nespokojenosti , aby 
se vplížila do našich 

srdcí a rozkládala nás 
zevnitř, vrháme na své 

rodiny stí ny hádek, 
fňukání, nepokoje a 

skleslosti .

Pilíř spokojenosti  
– dopis dcerám

Breezy Brookshire
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Spokojené srdce důvěřuje Pánu. Tiše spočívá v Jeho dokona-
lém svrchovaném plánu pro každý detail našeho života. Na-
chází naplňující radost na zvláštním místě a v okolnostech, 
které Bůh připravil pro každé období života.

Jsi-li nespokojená v domově svých rodičů, věz, že až budeš 
mít jednou vlastní domov, nepřinese ti  to štěstí  ani spokoje-
nost. Začni budovat tu nesmírně cennou ctnost spokojenosti  
právě teď. V každé situaci máš možnost si buď stěžovat, nebo 
být spokojená, truchlit nad tí m, že ses musela obětovat, nebo 
oslavit Boha vděčností . Odmítni sílu okamžiku a vyvol si ra-
dost a pokoj, které dává jenom Kristus.

Tento boj nás bude provázet po celý život. Ale když se bude-
me modlit a spolehneme se na Jeho moc, Pán nás promění ve 
šťastné ženy, takové, jaké nás chce mít.

Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti  krot-
kého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi 
drahý jest.  (1. Petrova 3:4)

htt p://www.noblewomanhood.com/2011/the-content-pillar%e2%80%94a-

post-for-daughters/

Breezy Brookshire 

je jedenadvaceti letá 
absolventka domácí 
školy, dcera, která 
žije doma. Různým 
domácím dovednos-
tem se učí od své 
maminky již od útlé-
ho dětství (stále má 
v živé paměti  svou 
první lekci ve skládá-
ní ponožek) a je moc 
ráda doma mezi svý-
mi blízkými. Ve vol-
ných chvílích ráda 
vytváří umělecká 
dílka, která oslavují 
jejího Pána a Spa-
sitele Ježíše Krista. 
Breezy a její sestra 
jsou autorkami pří-
běhů Daughters of 
His Story paper doll 
a omalovánkové kni-
hy Family Treasure. 
Breezy má blog na 
A bowl of Moss and 
Pebbles. Tento člá-
nek původně vyšel 
na Raising Homema-
kers a je zde oti štěn 
se svolením.

Aby synové naši byli jako ští pkové 

zdárně rostoucí v mladosti  své, a dcery 

naše jako úhelní kamenové, tesaní 

ku podobenství 

chrámu. 

(Žalm 144:12)
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Neberte dětem nudu 
– podporuje kreativitu

Marti n Klusoň

Možná se vám zdá název článku příliš 
provokati vní, možná nesouhlasíte, ještě 
než jste začali číst. Jsem však naprosto 
přesvědčen o pravdivosti  tvrzení, že sna-
ha vzít dětem nudu, a to nesprávným 
způsobem, stojí, mimo jiné, za dnešní 
tragickou absencí kreati vity u většiny 
dětí , ale i mladých lidí. Nemá-li kreati vi-
tu svět, budiž, ale jakou výmluvu mají 
křesťané, když jejich Otec, Bůh, je mis-
trem Stvořitelem? Schopnost stvořit něco 
z ničeho je naše dědictví, 
o které bychom neměli 
nechat připravit sebe ani 
své děti .

Kreati vita aneb 
moc stvoření
Co je to vlastně kreati -
vita? Jádro slova kreati -
vita vychází z lati nského 
creo, tj. činit, tvořit. Kre-
ati vita je tedy schopnost 
něco vytvořit, něco stvo-
řit. Podívejme se proto na 
počátek stvoření. V první knize Mojžíšově 
čteme záznam o stvoření. „Na počátku 
stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla 
nesličná a pustá, a tma byla nad propastí , 
a Duch Boží vznášel se nad vodami.“ (1Moj 
1,1-2). První otázka, kterou si musíte polo-
žit, je, z čeho Bůh nebe a zemi stvořil? Ne-
chci se teď pouštět do složitých teologic-
kých rozprav, a tak odpovím jednoduše, že 

z „ničeho“. A v tom je právě podstata Jeho 
stvořitelské moci. Nepíše se o tom, že Bůh 
něco přetvořil, předělal, upravil. Mluvíme 
o tom, že stvořil něco z ničeho. 

Podobně se Bůh vypořádal s tí m, že země 
byla nesličná a pustá. Nestěžoval si na 
okolnosti , nežehral nad osudem. Naopak, 
použil svou stvořitelskou moc, jinými slovy 
kreati vitu, a stvořil světlo. „I řekl Bůh: Buď 
světlo! I bylo světlo.“ (1Moj 1,3) Jak banál-

ní, jak prosté. Představme 
si v podobných okolnos-
tech sebe. Dosaďte si za 
nesličnou a pustou zemi, 
co chcete. Něco, co se 
vás aktuálně týká. Třeba 
„dnešní den je nesličný a 
pustý“ nebo „moje vztahy 
jsou nehezké a prázdné“, 
nebo třeba „moje manžel-
ství je prázdné a bez živo-
ta“. Můžeme donekonečna 
lamentovat nad osudem, 
donekonečna si stěžovat 

a obviňovat osud, své okolnosti  nebo lidi 
okolo nás. Můžeme ale také přijít k Bohu 
a naučit se od Něj stvořit něco z ničeho. 
A tak pokud se nacházíte v situaci, kterou 
můžete popsat slovy „nesličná a pustá“, 
jinými slovy, pokud máte pocit, že jediné, 
co vám v nějaké oblasti  zbylo, je „nic“, jste 
přesně na místě, kde se můžete začít učit 
tvořit z ničeho. 

Tu a tam se našim 
dětem stane, že se 
začnou „nudit“. ... 
Tak přijdou za vámi, 

abyste je 
z jejich nudy 
vysvobodili. 
Co uděláte?
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Stvořte cestu, kde žádná není
Dovolte mi ještě jeden příměr z Bible. 
Když utí kali Izraelci před faraonem, ocit-
li se ve velmi prekérní situaci. Před nimi 
Rudé moře, za nimi mocná faraonova ar-
máda. A východisko nikde. Kolikrát jsem 
byl v situaci, kdy jsem si vzpomněl na ten-
to příběh. Nacházel jsem se na místě, ze 
kterého jsem neviděl žádnou cestu. A ona 
tam taky patrně žádná nebyla. Alespoň ne 
z lidského pohledu. Vzpomněl jsem si však 
na Mojžíše, který nezapomněl na moc své-
ho Stvořitele, a věděl, že kde není cesta, 
tam ji Bůh může vytvořit. Místo toho, aby-
chom se stokrát utvrzovali, že žádné vý-
chodisko, žádné řešení, žádnou cestu ven 
nevidíme, můžeme spolu s Bohem nějakou 
cestu stvořit. Cestu, která tam dříve nebyla 
nebo nebyla vidět, dokud jsme svou mysl 
neodpoutali od svých okolností  a neobrá-
ti li se k Bohu. Jako křesťané bychom měli 
být známí tí m, že nás postaví do nesličné 
a pusté situace, do okolností , kde je tma, a 
my stvoříme světlo. 

Naučme se tedy v „bezvýchodných“ situa-
cích zastavit, obráti t svůj pohled vzhůru a 
najít nebo stvořit v Bohu odpověď. Zastav-
me se, zavřeme oči a nastavme svou mysl 
správným směrem. „Otče, Stvořiteli země 
a nebes, ty jistě můžeš stvořit světlo v této 
temnotě. Ty jistě můžeš vytvořit cestu, kde 
žádná není.“ Víte, kreati vita není o zázra-
cích, je o nastavení naší mysli. 

Učme kreati vitě své děti 
Pokud jsme myšlenku schopnosti  tvořit po-
chopili, uvěřili jí a přijali ji za svou, můžeme 
ji začít učit své děti . Ale pozor, děti  nelze učit 
pouze slovy, musíme jim jít příkladem. Musí 
vidět, jak jednáme ve zdánlivě bezvýchod-
ných situacích. Musí slyšet naše modlitby, 
kterými stavíme mosty, rozdělujeme moře 

nebo prostě vnášíme světlo do temného 
kouta. Musí vidět, že soustředíme svou 
energii na hledání Hospodina, na kreati vní 
přemýšlení, a ne že se ubíjíme tí m, jací jsme 
to vlastně chudáci a oběti  osudu. Děti  bu-
dou následovat naše skutky, ne naše slova. 

Schopnost tvořit je potřeba posilovat. Vyu-
žívejme těch mnoha příležitostí , které nám 
obyčejný (opravdu obyčejný?) život nabí-
zí. Dostanou-li se děti  do úzkých, využijte 
agónii okamžiku a nechte tlak dopadnout 
plnou silou. Ano, můžete ze své rodičovské 
autority a síly patrně lehce vše vyřešit. Ale 
co jste je tí m naučili? Že bude v životě vždy 
nějaký člověk, který v pravý čas zasáhne? 
A bude? Raději je naučte, jak upřít svou 
mysl na Hospodina a najít ve své mysli, ve 
své duši nasměrování, které spustí  proces 
tvoření, ten nádherný kreati vní proud ener-
gie, který dokáže z ničeho stvořit nebe. 

Nuda neboli nic
A co s tí m má společného nuda? Víte, nuda 
je vlastně takové „nic“. ☺ Nemají „nic“ na 
práci. Tu a tam se našim dětem stane, že se 
začnou „nudit“. Venku je škaredě, knížku 
právě dočetly, návštěva přijde až zítra, úlo-
hy do školy jsou hotovy a nic se jim nechce. 
Tak přijdou za vámi, abyste je z jejich nudy 
vysvobodili. Co uděláte? Vymyslíte jim pro-
gram? Zabavíte je? Chraň Bůh! Vysvětlete 
jim, že se v tu chvíli nacházejí ve stvořitel-
ské škole a že se mohou naučit úžasnou 

Naučme se tedy 
v „bezvýchodných“ 

situacích zastavit, obráti t 
svůj pohled vzhůru 

a najít nebo stvořit v Bohu 
odpověď.
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věc. Přesměrovat svou mysl a nechat ji 
použít Bohem k tomu, aby něco stvořila. 
Pochopitelně je nasměrujte a dohlídněte 
na ně, aby začaly tvořit něco užitečného, 
něco, co má hodnotu. 

Naše děti , pokud se do-
stanou do situace, že 
se začnou nudit, téměř 
vždy přijdou s prosbou: 
„Můžeme si něco pus-
ti t?“ Je to veliké pokuše-
ní, video děti  s jistotou 
zabaví na dlouhé hodiny 
a vy budete mít klid. To 
je ale nejlepší způsob, 
jak je zbavit kreati vity. 
Nejpasivnější činnost vů-
bec. Při čtení musí ales-
poň zapojit fantazii, při 
sledování fi lmu nikoliv. 
Mohou jenom sedět a 
konzumovat. Nevytváře-
jí vůbec nic! A to je přesně ten okamžik, 
kdy musíte být na pozoru. Nemám nic proti  
tomu, abychom si občas pusti li hezký fi lm. 
„Ne, teď ne, možná jindy,“ je moje typic-
ká odpověď. „A co máme dělat?“ ptají se 
děti  trochu zklamaně. „Nevím, třeba něco 
hezkého. Vy určitě na něco přijdete,“ po-
vzbudím je s úsměvem. Nejnádhernější 
hry, výtvarná díla, nápady nebo činnosti  u 
nás vznikly právě po takovémto rozhovoru. 
Děti  se spolu odebraly nahoru do pokojíč-
ku, a když jsem je za notnou chvíli našel, 
byl jsem často v údivu, co hezkého doká-
zaly vymyslet. Ať už to byl nějaký projekt, 
hra s převleky nebo třeba nacvičily divadlo, 
za které vybraly vstupné a vydělaly si třeba 
na zmrzlinu. 

Kromě neustále puštěné televize jsou dal-
ším zabijákem kreati vity hračky, které udě-

lají všechno za vás. Už dávno jsme si ověřili, 
že nejlepšími hračkami jsou krabice, cihly, 
prkýnka a staré hadry. Auto, které samo 
jezdí, houká, a vlastně vás ani nepotřebu-
je, míjíme v obchodě obloukem. 

Závěrem
A když uvidíte, jak si po-
tom vaše děti  dokážou 
hrát, co dokážou vymys-
let, jak se dokážou nadch-
nout pro různé projekty 
a dotáhnout je do konce, 
aniž byste na ně museli 
jakkoliv sáhnout, těšte se, 
jací z nich budou dospělí. 
Věřím, že Bůh bude moci 
využít jejich kreati vi-
tu k mocným věcem. 
A když budete na nějaké 
akci mezi lidmi, kteří si 
všimnou a okomentují 
hravost a kreati vitu vašich 

dětí , jenom se usmějte a mlčte. Myslím, že 
by jen tak nepochopili, kdybyste jim řekli: 
„Víte, my je toti ž necháváme se nudit.“ 
Anebo ještě lépe: „Víte, to mají po svém 
Otci, On je toti ž Stvořitel.“

Vysvětlete dětem, že se 
nacházejí ve stvořitelské škole 
a že se mohou naučit úžasnou 

věc. Přesměrovat svou mysl 
a nechat ji použít 
Bohem k tomu, aby 

něco stvořila. 
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„Kdo se rád hněvává, anděl mu šeptává: Což se nestydíš? Vždyť tě Bůh vidí!“ To jsou slova pís-
ničky, kterou mě kdysi naučila moje babička. Dnes při psaní tohoto článku mi vyvstala na mys-
li. Také někdy zápasíte s hněvem? Já ano, ale zjisti la jsem, že ten „můj“ se rád schovává.  
Díky jedné zkušenosti  při výchově svého synka jsem na to nejenže přišla a mohla činit pokání, 
ale objevila jsem a vyzkoušela i jeden důležitý princip ve výchově. Je jím zákon setby.
Miško je po většinu času milý a bezstarostný kluk. Rád si hraje, čte nebo „pomáhá“. Toho dne 
se mu ale nějak nedařilo poslouchat. Ne a ne mámu poslechnout. Byla jsem hodně zane-
prázdněná, potřebovala jsem něco nutně dodělat, a bylo mi nepříjemné, že mě Miškovo zlo-
bení zdržuje. Proto jsem jeho „vychovávání“ prováděla tak trochu automati cky. Ale domlou-
vání, hrozba výplaty proutkem, ani sám proutek nepomáhaly. Miško pořád neposlouchal. 
A nebylo to takové jeho běžné zlobení, kdy se mu zkrátka jenom nechce poslechnout. Zdálo 
se mi, jako by byl nějaký rozzlobený. Ničeho takového jsem si dřív nevšimla. Začala jsem nad 
tí m přemýšlet: To je divné, zkusila jsem už všechno, co znám, a nic nezabírá. A navíc se mi zdá, 
že je nazlobený bez příčiny... Vzpomněla jsem si, jak kdysi někdo říkal, že děti  jsou často zrca-
dlem nás samých. Ale vždyť jsem na něj ani nezvýšila hlas!? Ještě pořád mi to nedocházelo. 
Najednou mě Boží duch pobídl, abych se podívala hlouběji – do 
svého srdce.  A tu jsem trochu s údivem zjisti la, že i když se na-
venek chovám klidně, vlastně jsem kdesi hluboko uvnitř oprav-
du nazlobená.  To byla příčina, proč se jinak velmi klidný Miško 
tak hněval! Bible jasně říká: „Nemylte se, Bůhť nebude oklamán; 
nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti .“ (Gal 6:7)
Bylo mi moc líto, že jsem kolem sebe rozesela hněv, a byla jsem 
vděčná, že mi to Pán tak jednoduše ukázal. Prosila jsem Boha 
i mého Miška, aby mi odpusti li, že se nechci hněvat a zlobit. Miš-
kův hněv najednou úplně zmizel a byl to zase spokojený kluk, 
který tu a tam samozřejmě potřebuje drobnou „korekci“. Ten den jsem se naučila jednu vel-
kou lekci. Od té doby se snažím dávat si veliký pozor na své srdce, na to, co v něm mám. Víte, 
u někoho je to zřejmé, protože začne zvyšovat hlas nebo bouchne dveřmi. Na mně by nejspíš 
ani nikdo nepoznal, že se vlastně zlobím. Ale Bůh ano, a za to jsem moc vděčná. Protože Bůh 
hledí k srdci, a ne na to, co je před očima (1. Sam 16:7). Opravdovým uměním není hněv 
„ovládnout“, ale zvítězit nad ním a mít v srdci místo něj Boží charakter. A to je i mojí touhou. 
Chtěla bych proto sebe i vás povzbudit, abychom zpytovali svá srdce. Abychom se mohli mě-
nit a nerozsívali skutky těla, ale Božího ducha a Jeho ovoce: „A kdož rozsívá tělu svému, z těla 
žíti  bude porušení; ale kdož rozsívá Duchu, z Duchať žíti  bude život věčný.“ (Gal 6:8)
A kdybyste si náhodou někdy nebyli jisti , co zrovna zasíváte, stačí, když se pozorně podíváte 
na svoje děti . ☺

Zákon setby

Linda Čapčíková

Bylo mi 
moc líto, že 
jsem kolem sebe 
rozsela hněv, a 

byla jsem vděčná, 
že mi to Pán tak 

jednoduše ukázal.
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Rádi bychom se s vámi podělili o pár svědectví 
z Mančic 2011. Mančice jsou malá vesnička 
nedaleko Kutné Hory, kam jsme již třetí m rokem 
vyrazili. Scházíme se v chalupě, kde si povídáme 
o Bohu. Tentokrát jsme mluvili o tom, jak být 
zralí, jak se ovládat a v čem. 
Ke mně hodně promluvilo, že se musím ovládat 
ve svém přemýšlení, že nemám být ponořená 
do svých představ. Stává se mi to často, ale 
po tom, co jsem slyšela tohle slovo, jsem si 
uvědomila, že mi to zbytečně bere čas a brání 
v chůzi s Bohem.  Protože k čemu jsou nějaké 
naše představy, když bychom se místo toho mohli zabývat reálnými věcmi? Třeba se modlit 
a tí m žehnat ostatním. 
Také jsme rozebírali 13. kapitolu Matouše, tedy podobenství o rozsévači. Nikdy jsem takhle 
o tomto podobenství nepřemýšlela, ale přišli jsme na to (s vedením dospělých), jaké je 
naše srdce. Jestli je jako cesta, skalnatá zem, trní nebo úrodná půda, které chceme všichni, 
věřím, dosáhnout. Zjištění toho, kde se teď zrovna nacházíme, nemuselo být zrovna 
příjemné, ale mě osobně, a myslím, že i ostatní, to povzbudilo a pomohlo mi přijít na to, co 
brání mé dokonalé chůzi s Bohem. 

za ostatní “Mančičáky”
Petra Oulická

MANČICE 2011

Jak to tentokrát 
vypadalo ... 
☺
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Jedno z témat, které jsme v Mančicích probírali, byla vyzrálost. 
Boží záměr je, abychom nesli ovoce. (Jan 15:8) Pokud chceme 
nést hojné ovoce, musíme vyzrát. Tak to Bůh ustanovil. Tak to 
vidíme všude kolem sebe v přírodě. Každá květi na (i zvíře) musí 
dospět, dojít do určitého věku, musí se dostat do stádia, kdy je 
připravena vydat nový život – ovoce, z toho pak semeno. Tak je 
to i s námi v našem duchovním životě. My všichni rosteme, učí-
me se, poznáváme duchovní realitu a Boží principy. To je součást 
našeho dozrávání. Ale co přesně znamená, že je někdo „vyzrá-
lý“? Podívali jsme se do Písma i do řeckého originálu.

Dokudž jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale 
když jsem učiněn muž, opusti l jsem děti nské věci. (1. Kor 13:11)

τέλειος = úplný, dospělý, dozrálý, muž (např. v 1Kor. 14:20, Mat. 5:48, Ef. 4:13,14, 1Kor. 
13:10, Kol. 1:28, Žid. 5:14, Jak. 1:4, Jak. 3:2)
Je to jako strom, který už vyrostl do určité velikosti , je plně vyzrálý a připravený plodit ovo-
ce, tzn. vydávat život. Ale jak se vlastně pozná, že je někdo vyspělý? Vynořovaly se nové 
otázky a my jsme se rozsadili do skupinek. Každá skupina měla za úkol sepsat, jaké si myslí, 
že jsou známky dospělosti . Pak jsme to všechno dali dohromady a tady to je:

1. Vyzrálost

Schopnost sebeovládání• 
Schopnost ujmout se zodpovědnosti  a nést dů-• 
sledky vlastních rozhodnutí  či závazků (Gal. 6:5, 
Gal. 5:7, Ž. 15:4)
Prozřetelnost, schopnost myslet dopředu, • 
rozmyslet si předem své kroky a jejich dopad 
(Př. 22:3)
Posun od vnímání sebe sama jako středu věcí • 
k tomu, že vidím a vnímám potřeby druhých 
lidí, myslím na druhé lidi (Fil. 2:4, Řím. 15:2, 
Gal. 6:2)
Schopnost hodnoti t a dívat se na věci a okolnos-• 
ti  očima toho druhého – empati e. Schopnost být 
citlivý a vnímavý (Žd. 13:3, 1 Kor. 12:26)
Odložení potřeby prosazovat se, být viděn a hle-• 
dat chválu u lidí, odložení potřeby hodnoti t se a 
srovnávat s ostatními (Fil. 2:3-8)
Schopnost uvědomit si a přiznat vlastní chyby • 
ve skutku a slovu, schopnost poučit se z vlast-
ních i cizích chyb a omylů 
Schopnost přijmout napomenutí  a nechat se • 
napravit, nechat si poradit, pokud si s něčím ne-
vím rady, dát si říct od zkušenějšího (Př. 12:15, 
15:5, 14:16)

Nehodnoti t užitečnost a prioritu věcí podle • 
toho, jakým způsobem mi slouží, jsou mi pro-
spěšné nebo naplňují moje vlastní potřeby
Rozvážný, střízlivý přístup k situacím a lidem, • 
schopnost rozeznat, co je realisti cké, nenechat 
se unést hloupostmi či neuskutečnitelnými 
představami
Schopnost poradit si ve složitějších situacích a • 
postavit se čelem k řešení problémů (neutéct 
před nimi), odolnost vůči tlakům
Schopnost dotahovat věci do konce, důslednost • 
a vytrvalost, když se práce nedaří nebo když se 
vyskytnou neočekávané překážky, schopnost 
udržet oči upřené na cíl či výsledek díla
Učenlivost a schopnost nechat se vést, připra-• 
venost učit se novým věcem 
Umět se o sebe postarat, aniž by mě někdo vedl • 
za ruku nebo mi věci musel připomínat
Schopnost jednat v autoritě a moudrosti , čerpat • 
ze zkušeností 
Vyzrálost v Bohu – duchovní síla, autorita, slyše-• 
ní z Boha, citlivost v Duchu, víra/důvěra, znalost 
Božího slova, prakti cká zkušenost v chůzi s Bo-
hem, vize a životní směr

Známky dospělosti 
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Když tedy dostatečně vyspějeme a začneme nést ovoce, může se na nás zjevit Boží sláva, 
můžeme dát ochutnat ostatním a vzbudit v nich touhu také sloužit Bohu. Hlavně však mů-
žeme začít ničit království temnoty, můžeme šířit Boží lásku, a tí m přemáhat nenávist.

Dále jsme si dospívání rozdělili na několik kategorií: 
1. Neumím se o sebe postarat, jsem závislý na péči ostatních 
2. Umím se o sebe postarat -> samostatnost
3. Starám se o druhé

Musím říct, že když jsme o tom mluvili, řekla jsem si: To, že bych se o sebe nedokázala 
postarat, mám za sebou. Myslím, že v některých věcech jsem už samostatná, takže druhou 
kategorii zvládám alespoň zčásti . Umím si sbalit, uvařit si, postarat se o sebe… A na třetí  
pracuji, snažím se zajímat o druhé, pomáhám mladším dětem... No, nebyla to tak úplně 
pravda…Po chvilce povídání mi toti ž došlo, že se počítá i duševní vyzrálost! Jak se pozná? 
Například když si s někým povídám, je to povětšinu o mně, či o tom člověku? Musela jsem 
uznat, že obvykle o mně. 

Téma jsme završili asi nejhlavnější známkou dospělosti  – dospělý člověk je jako termostat, 
má schopnost vytvářet určitou atmosféru. Není jako loďka, se kterou si pohrávají vlny, 
zmítaná každým větrem, co přijde. Má pevnou oporu a jistotu v Bohu a vším, co od Boha 
získal, ovlivňuje své okolí. Šíří Boží lásku, pokoj a radost. 

Pokud se tedy cele poddáme Bohu a necháme Ho, aby na nás 
pracoval, tak abychom vyrostli v Jeho syny, můžeme zbořit 
království ďábla! Můžeme přinést Boha samého dál k ostat-
ním, až Jeho sláva přikryje zemi jako moře. Nesení ovoce je 
jedna z našich velkých zbraní! Není to úžasné? 

Toto téma mne dovedlo k zamyšlení. Jsem dostatečně použi-
telná pro Boha? Jsem vyzrálá a nesu hojné  ovoce? Tak abych 
mohla ničit království temnoty a budovat to Boží? A jestli ne, 
pracuji na tom? Nebo pouze fyzicky rostu, ale chovám se jako 
malé dítě, hledím si svého, a tí m zabraňuji Bohu, aby skrze mne 
pracoval? Rozhodla jsem se požádat Boha o pomoc ve všech 
oblastech, ve kterých nejsem vyspělá. Věřím, že mohu zapra-
covat na svých postojích, zodpovědnosti , chování a naučit se 
naslouchat, neprosazovat si svůj názor a zajímat se víc o po-
třeby těch druhých. Chci přeci naplnit plán, který On pro mne 
má! Chci nést hojné ovoce ve prospěch ostatních! Chci se jím 

nechat použít a zhati t plány nepřítele!

Chvála Pánu! Hospodin nám zjevoval a stále zjevuje tolik nových dobrých věcí!   
Lucie Kotrlová
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Jsem Bohu moc 
vděčná, že jsem 
na tyhle Mančice 
mohla jet. Pán 
tam ke mně mlu-
vil! To bylo jednou 
ráno, když jsme se 
v naší shromaž-
ďovací místnosti  
bavili o sebeovlá-
dání. Bratr Marti n 

mluvil o tom, že je moc důležité, abychom 
se ovládali v tom, jak se tváříme. Já osobně 
s tí m mám dost velký problém. Když se děje 
něco, co se mi třeba nelíbí, dávám oči v sloup 
a tvářím se dost nepříjemně. Když pak bratr 
Marti n kázal, byl tam Boží duch a byli jsme 
v jednotě. Vždycky když někdo udělal nějaký 
obličej, rychle se zas napravil. Po kázání jsem 
si uvědomila, že to, jak se tváříme, opravdu 
ovlivňuje okolí. Pamatuji si, že jednou moje 
skvělá kamarádka udělala něco, co mi bylo 
nepříjemné, a já dala oči v sloup. Za chvilku 
jsem ji uviděla, jak sedí smutná na stromě. 
Bylo vidět, že je jí to moc líto. Došlo mi, že 
jsem se nezachovala hezky. Musela jsem se 
omluvit. Řekla jsem si, že se musím naučit 
ovládat své emoce a hlídat si, jak se tvářím. 
Po tomhle slově jsem si na tu situaci se svojí 
kamarádkou vzpomněla. Znovu jsem si uvě-
domila, co můžu způsobit tí m, že se nebudu 
ovládat. A dodnes musím nad tí m slovem 
přemýšlet. Chci, aby Bůh změnil moje emo-
ce na ty Jeho a abych se uměla ovládat. Chci 
taky, abych se uměla usmívat, i když se 
mi třeba zrovna nedaří. 

Po Mančicích jsem měla další zkušenost 
na jednom táboře. Dospělí měli spoustu 
práce s přípravami a byli všichni uhoně-
ní. Zrovna jsem se procházela před ho-

2. Sebeovládání
V jakých oblastech bychom se měli 
naučit mít vládu sami nad sebou?

Vláda nad svým tělem (Gal 5:24, 17) • 
Schopnost sedět v kliduo 
Schopnost upřednostnit práci před zá-o 
bavou
Sebeovládání v jídle/pití  (Fil 4:5, Gal 5:22)• 
Střídmost – nepřejídat seo 
Vláda nad svými myšlenkami (Gal 6:3, • 
Fil 2:5)
Nepoddat se špatným myšlenkám o 
o druhých
Nežít ve světě fantazieo 
Vláda nad svým jazykem (Př. 15:4, • 
Jk 1:26):
Být rychlý k slyšení, zpozdilý k mluvení o 
(Jk 1: 19)
Neprosazovat svůj názoro 
Neskákat ostatním do řečio 
Vláda nad svými fi nancemi• 
Vláda nad svými emocemi (Řím 12:21, • 
1.Tes 4:3-5) :
Nenechat se přemoci zlem ke špatným o 
reakcím/věcem
Nepoddávat se pocitům zavržení/o 
nejistoty
Zdržet se od souzení a kriti kyo 
Nepoddávat se závisti /žárlivosti o 
Nenechat se přemoci hněvemo 
Nebýt nepříjemný na ostatní, když se mi o 
nedaří
Ovládnout potřebu bouřlivého/o 
přemrštěného nesouhlasu
Nesmát se v nevhodných okamžicích, o 
ovládnout rozdováděnost, umět přestat 
ve správný čas
Vláda nad svým chováním/jednáním • 
(Žd 13:20,21)

o  Schopnost dělat, co 
je prospěšné pro os-
tatní, ne pro mne

o Poddání své vůle 
tomu, co chce Bůh

je p
tat

o 
to
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telem, když z něj vyšel jeden bratr. Asi neměl moc dobrou náladu. Usmála jsem se na něj. 
Řekl mi, že je za ten úsměv moc vděčný. Udivilo mě, jak někoho může povzbudit taková 
maličkost. Viděla jsem, jak ho to najednou úplně pozvedlo. Byla jsem moc ráda. Chtěla 
bych i vás povzbudit, abyste se učili ovládat. Protože jak jsem se sama přesvědčila, to, jak 
se tváříme, ovlivňuje naše okolí. 

Sebeovládání je velmi klíčový znak dospělosti . Je moc důležité mít vládu nad svým duchem.

Přísloví 25:28:  Město rozbořené beze zdi jest muž, kterýž nemá moci nad duchem svým.

Přísloví 16:32:  Lepší jest zpozdilý k hněvu než silný rek, a kdož panuje nad myslí svou nežli 
ten, kterýž dobyl města.

V historii bylo mnoho mocných vládců a králů, jejichž moc a sláva se zakládala na tom, ja-
kých vítězství dosáhli ve válkách, kolik dobyli území, měst apod. Z pohledu Božího slova je 
zralejší a úspěšnější ten, kdo je schopen mít vládu nad sebou samým (svojí myslí, emocemi, 
nad svým duchem).

Ten, kdo se umí ovládat, má schopnost spolupracovat s Bohem. Kdo má vládu nad svým 
duchem, je vyzrálý (dospělý).  

SLOVO má velkou moc. Proč? Protože slovem buďto budujeme, nebo boříme. Protože jsme 
stvořeni k Božímu obrazu, máme stejnou schopnost ve slovu jako On.
Bůh nám dal strážce, Božího ducha, a ten nás upozorňuje, když se například NEOVLÁDÁME 
nebo děláme něco špatně. 

Po Mančicích jsem si vyti skla tyto body, ve kterých se máme ovládat. Musím se přiznat, že 
jsem byla dost překvapená, na čem všem ještě musím pracovat. Ale věřím, že když budu 
chodit s Bohem, budu si s ním povídat, trávit čas v Jeho přítomnosti , číst si Jeho slovo a 
budu se dívat a přemýšlet nad tí m, jaký je On, tak mě změní. Choďme s Bohem a dívejme 
se na, jak na věci reaguje a jak se asi tváří. Amen.

Ester Kotrlová

V jednom pěkném dni na našem pobytu v Mančicích jsme se vypravili 
na zříceninu zvanou Sion. Výstup, který nebyl nejjednodušší, jsme slavně 
zdolali s písní „Vystupme na Sion“. Pán nám moc požehnal slunečné odpo-
ledne prožité na dávném husitském hradě. Trocha čerstvého vzduchu nám 
přišla vhod, navíc jsme mohli strávit další příjemný čas spolu povídáním a 
dostalo se i na hry. ☺ 
Hrad Sión byl postaven Janem Roháčem z Dubé a byl jednou z posled-
ních husitských pevností . Roku 1437 zde byli poraženi poslední husitští  
bojovníci.

Zrícenina Siónˇ
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Na Mančicích jsme si hodně povídali o komunikaci. Bůh nám 
ji dal, abychom se mohli společně sdílet o Jeho věcech. Ko-
munikace může být velikým požehnáním. Na druhou stranu 
může být také velice zhoubná. Proč? To Boží plán přece nebyl. 
Ano, je to tak. Nebyl to Boží plán. Ale ďáblův plán to byl. On 
moc dobře ví, jakou zkázu bychom komunikací mohli přinést 
jeho království. Proto se rozhodl pokusit se nám to za jakou-
koliv cenu překazit. Jak? Pokusí se rozbít naši jednotu. Každý 

má svůj názor, který se často liší od názorů ostatních. Místo toho, abychom se snažili najít 
Boží vůli, začneme se hádat a přestaneme si rozumět. Skáčeme si do řeči a nemáme jed-
notu. V tu chvíli se nepříteli podařil jeho plán. Věřím tomu, že nikdo z nás nechce, aby se 
podařil plán nepřítele. Proto jsme si na Mančicích ohledně toho sedli. Rozdělili jsme se na 
dvě družstva a sepsali jsme co nejvíce bodů, na které je třeba se soustředit při komunikaci 
a týmové práci. Začali jsme se snažit a zkoušeli jsme se toho držet. Ještě děláme chyby, 
ale Bůh je vždy milosti vý. Vřele doporučuji dát ostatní před sebe a všichni dejte před vás 
všechny Boha. Čím více budeme dávat prostor druhým, tí m více budeme šlapat ďáblu na 
hlavu. Čím více budeme mít jednotu, tí m více budeme podpalovat nepříteli jeho pevnosti . 
To zní báječně, ne? A ano. Je to báječné. Proto jsme vám sem sepsali některé body, které 
jsou důležité při komunikaci a týmové práci. Pro inspiraci ☺.

  Důležité je:
Neskákat si do řeči (dávat si přednost)•  
Poslouchat, když někdo druhý něco říká, a zamyslet se nad tí m•  
Neprosazovat svůj nápad, názor za každou cenu (být otevřený/á pro nápa-• 
dy ostatních) 
Přinášet konstrukti vní myšlenky (neříct hned to první, co mne napadne)•  
Neurážet se a nedělat dusno, když má někdo jiný názor (nebo když se přijme návrh někoho jiné-• 
ho, a ne ten můj) 
Být citlivý na Boha (nestát si na svém, ale hledat Boží plán a záměr)•  
Snažit se porozumět ostatním a trpělivě je vyslechnout•  
Nedělat ukvapené závěry (když se někdo nějak zatváří…)•  
Hlídat si, o čem mluvíme (neodbíhat od probíraného tématu, dokud se nevyřeší)•  
Neodsuzovat názory ostatních (když tak jim dát nesouhlas najevo příjemným způsobem)•  
Přijmout pokárání (na místě)•  
Dát prostor ostatním (nemluvit moc dlouho a často, neopakovat se)•  
Dávat si pozor na pomluvy•  
Neříkat:  „Mně je to jedno,“ když to tak není, a pak si po straně stěžovat• 

 Láska bratrská zůstávejž mezi vámi. Židům 13:1   
Kristýna Klusoňová

3. Komunikace mezi lidmi 
   a týmová práce
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Na Mančicích jsme si povídali o podobenství o rozsévači 
z třinácté kapitoly Matouše. Znala jsem ho, ale nikdy předtí m 
jsem nechápala, co tí mto podobenstvím chtěl opravdu Ježíš 
říci. Bratr Marti n nám vysvětlil, že každá půda představuje 
jiný stav srdce. Půda na cestě, to jsou ti , co slyšenému slovu 
nerozumí, a protože je to ani nezajímá, ďábel jim ho lehce 
sebere. Skalnatá zem mluví o srdci, které slovo nadšeně při-
jímá, ale protože nemá kořeny, když přijde soužení nebo trá-
pení, pohoršuje se. To znamená, že tento člověk je povrchní 
– zabývá se jen tí m, co je vidět na povrchu, nikdy nejde do 

hloubky. Nepřemýšlí dopředu a nevidí dopad toho, co dělá. Trní představuje srdce, které 
je příliš zaneprázdněné staráním se o svět. Věci a myšlenky, kterým se věnujeme, ani ne-
musí být samy o sobě špatné, ale zabírají nám čas, který bychom mohli strávit s Pánem. 
Slovo v našem srdci udusí. Měli bychom se rozhodnout, co je pro nás důležitější, a podle 
toho jednat. Dobrá půda je stav srdce, které slyší, rozumí a nese ovoce. To znamená, že 
nese užitek i pro ostatní. 
Když vyučování skončilo, sedli jsme si po dvojicích a společně se modlili. Věděla jsem, že 
slovo v mém srdci je zadušeno trním. Uvědomila jsem si, že trávím více času čtením růz-
ných knížek, místo abych hledala Boha a mluvila s Ním. Takže musím to trní odstranit. Roz-
hodnout se není zase tak těžké. Vydržet to týden dva také není problém. Ale celý život? Ze 

začátku to nebylo jednoduché, ale nedávno mne velice po-
vzbudilo, co se mi stalo. Přišla jsem v pátek domů ze školy a 
měla jsem chvíli čas sama pro sebe. Přemýšlela jsem, co budu 
dělat. Pak jsem na posteli uviděla otevřenou knihu a začala 
jsem ji číst. Za chvíli jsem ale knížku položila zpátky a otevřela 
jsem si časopis Omega Message, ve kterém jsou různá kázání. 
Uvědomila jsem si, že se mi vůbec nechce číst si knihu, ale 
kázání. Slovo, které jsem četla, bylo od Corrie ten Boom. Mluví 
o pronásledování a jak se na něj připravit. Mimo jiné v něm po-
vzbuzuje, abychom se syti li Božím slovem a rozvíjeli svůj osobní 
vztah s Ním, abychom dokázali, až přijde nějaká těžká situace, 
rozpoznat, co nám Bůh říká. Naplnilo mě to vděčností  a to ká-
zání mi dalo opravdový život.
Našeho trní se nevzdáme, pokud nebudeme vědět proč. Po-
kud nebudeme vědět, že mít čas na Něj mnohem více nasycuje 
a povzbuzuje. Když čteme jiné knížky (a nemusí to být zrovna 
čtení knížek, může to být cokoliv), dozvíme se třeba zajímavé 

věci a baví nás to, ale nedá nám to život. Opravdový život. Tak odstraňme trní a žijme tak, 
aby to dávalo život nám i těm okolo nás!

Petra Oulická

4. Podobenství o rozsévači
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Kdo by neznal podobenství o rozsévači! I já ho znám, a tak když 
jsme se dozvěděli, že bude vyučování na toto téma, říkala jsem 
si, jestli na to není škoda času. Ale pak jsem si vzpomněla, že 
jsem na toto podobenství několikrát narazila během předcho-
zího týdne. Uvědomila jsem si, že mi Bůh chce něco říct, něco 
důležitého, a začala jsem od toho slova něco očekávat. Během 
shromáždění jsme se shodli na tom, že většinou nejvíce zápasí-
me s trním. 
Trní. Co to vlastně znamená? Ježíš 
tento stav popisuje jako člověka, 

který slyší slovo, ale pečování tohoto světa a oklamání zboží to 
slovo udušuje, bývá tedy bez užitku (Mat. 13:22). Tak to čteme 
v Bibli a možná tomu úplně nerozumíme, netýká se nás to, do-
kud si to nevztáhneme na sebe a neuvědomíme si, s čím kon-
krétně máme problém. A myslím, že všichni máme problém. 
Trním v našem životě toti ž nemusí být vyloženě hříšné věci, 
ale cokoli, čemu se věnujeme na úkor našeho vztahu s Pánem. 
Trním se může stát čtení knih,  sport či hudba stejně jako stavba domu, zaměstnání nebo 
vzdělání. Jsou to dobré věci, ale je to to, o co nám jde? Musíme si uvědomit, že vše se do 
našeho života, dne, rána nevejde, a nezbývá, než si vybrat, co je pro nás důležité. Většinou 
jsou to malá rozhodnutí  a malé kroky, které vytěsňují Boha z našeho, nebo aspoň mého, 
života. Jde o to, zda si ráno o pár minut přivstanu, nebo když to se nepovede, ulovím radši 
snídani než kousek Božího slova. Jestli si, když přijdu ze školy, sednu raději k napínavé kníž-
ce než k modlitbě. Ale mohou to být i kroky větší. Často možná víme, co nám překáží v tom, 
abychom se dostali v Bohu dál, ale nechce se nám to obětovat. Nechceme se vzdát svého 
trní. Ale je lepší zbavit se ho co nejdřív, protože roste.
I já jsem si jedno hýčkala. Víte, strašně ráda zpívám. Měla jsem ráda učitelku, ke které jsem 
chodila, a líbilo se mi i to, co jsem zpívala. To samo o sobě není špatně, ale ty písně měly 
slova, která jsem nad sebou vyznávala. A znáte to, něco slyšíte, pobrukujete si to, a nemů-
žete se toho zbavit. A já si to zpívala a zpívala. Zabíralo to moji mysl, zabíralo mi to prostor 
pro Boží chválu. Nepusti la jsem to hned, když jsem to jako trní uviděla, a tí m jsem si to udě-
lala mnohem těžší, než to muselo být. Ovlivňovalo to moje myšlení a mé postoje, a tí m můj 
život. Neměla jsem v tom pokoj, ale nechtěla jsem si přiznat, jak moc mě to ovlivňovalo. 
Tak jsem prosila Boha, aby mi to pomohl uvidět ze svého pohledu. A On mi to ukázal. Došlo 
mi , že je to v té chvíli zásadní překážka mezi Ním a mnou. 
Teď, když jsem se tohoto druhu zpěvu vzdala, zjišťuji, že si mnohem víc zpívám chvály. 
A věřte mi, že je v tom život na rozdíl od toho ostatního ☺. Udělala jsem krok, který po mně 
Bůh žádal, aby i On mohl udělat svůj díl. Změnil kousek mého srdce, takže i chvály, jejichž 
melodie se mi dřív nelíbila, můžu teď zpívat bez odporu, s nadšením, a zjišťovat, že je v nich 
život, a že to je to, co je dobré. Trní je věc zákeřná, ale máme moc s ním zatočit.

Iva Oulická

5. O trní a zrní
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6. Jak si udelat čas na Nej
Ráda bych se s vámi podělila o jedno z mnoha témat, která 
jsme na Mančicích probrali. Nazvala bych ho: Jak si udělat čas 
na Něj.
Jak si udělat čas na koho? Na našeho Otce, Pána, Krále, Vysvo-
boditele. Tento Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec 
věčnosti , Kníže pokoje, jak se o Něm píše v Izaiáši 9:6, s námi 
chce mít vztah! On po nás touží, chce se s námi sdílet, chce, 
abychom Ho měli ve svém životě na prvním místě. Ale Bůh 
nikoho do ničeho nenutí . On říká:  „Chce-li kdo za mnou přijíti , 
zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.“ (Marek 
8:34) To, jestli za Bohem půjdu a budu s ním mít vztah, je tedy mé rozhodnutí . 

Co pro to mohu udělat? 

1. Srovnat si své priority

Pokud nad sebou lamentuji a říkám: „Jé, jak já bych chtěl mít s Hospodinem vztah! 

Jak to, že ho nemám?“ a přitom po příchodu z práce usednu hned k počítači nebo 

k televizi, vůbec si tuhle otázku pokládat nemusím. Protože, víte, žádný nemůže slou-

žit dvěma pánům. Musí jednoho zavrhnout a druhého si vyvolit.  Musíme si vybrat, jestli 

svůj čas strávíme s Bohem nebo brouzdáním po internetu, sledováním televize či třeba svým oblíbeným 

koníčkem. Nemusí to být nic hříšného, ale pokud vám pro tyto věci nezbude čas na Hospodina, po nějakém 

čase zjistí te, že nemáte dostatek života, a o vztahu s Bohem si můžete nechat jenom zdát. 

Musíme počítat s tí m, že když budeme sloužit Bohu celým svým srdcem a náš život bude vydán pro 

ostatní, nebudeme mít prostor na všechno, co nás baví.

2. Brzy spát a brzy vstávat

Tento bod je velmi prakti cký. Na mnoha místech v Žalmech se píše o hledání Hospodina zrána. „Bože, 

Bůh silný můj ty jsi, tebe hned v jitře hledám, tebe žízní duše má,…“ (Žalm 63:2) Hledat Boha ráno je 

velmi důležité. Je to začátek nového dne, kdy potřebujeme nasyti t svoji duši Božím slovem. Boží slovo 

v nás vybuduje víru. Skrze ni pak přichází moc a autorita, díky které můžeme zvítězit nad věcmi ve svém 

životě. Nasyťme tedy svou duši hned z rána! Když ale půjdeme pozdě spát, nebudeme schopni brzo 

vstát. (Tedy aspoň já ne ☺.) Bůh stvořil noc k tomu, aby si člověk odpočinul, a ne k tomu, aby ze své vůle 

ponocoval. Pokud vám však Bůh ve dvě v noci řekne: „Běž kázat!“ určitě běžte. On vám dá sílu. ☺

 
 
A pro shrnutí  pár veršů:
„Nemylte se, Bůhť nebude oklamán; nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti . Nebo 
kdož rozsívá tělu svému, z těla žíti  bude porušení; ale kdož rozsívá Duchu, z Duchať žíti  bude 
život věčný.“ Galatským 6:7–8 
Kéž nám Bůh mocně požehná v hledání Jeho tváře. Rozhodnutí  je ale na nás.

Blažena Konečná
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Když mi bylo deset let, otevřeli si mí prarodiče obchod s restaurací a poprosili moji sestru 
Johannu, aby jim v obchodě pomáhala jako servírka. Přišlo mi, že to musí být zábava (vů-
bec jsem nebral vážně tvrzení svojí sestry, že je to náročná práce), a tak jsem požádal své 
prarodiče, jestli bych také mohl v obchodě pracovat. Souhlasili, ale místo abych začal dělat 
číšníka, jak jsem doufal, stal se ze mě umývač nádobí. Ze začátku to byla docela zábava. 
Ale když skončilo léto a začala škola, měl jsem mnohem méně volného času. Sotva jsem 
byl s učením hotov, byl čas jít pracovat do obchodu. Když jsem pak přišel z obchodu domů, 
slyšel jsem, že mí kamarádi si mezití m užili spoustu zábavy. Začal jsem být otrávený, že oni 
mají čas na zábavu, a já ne. Šel jsem si postěžovat rodičům a chtěl jsem s prací skončit.  
I když zařídili, že jsem měl aspoň trochu volného času, nemohl jsem s prací přestat úpl-
ně. Pak se jednou stalo, že jsem plný očekávání dorazil 
z obchodu domů. Jeden kamarád si toti ž pro nás 
ostatní kluky připravil něco zábavného. Jenže oni už 
byli pryč – a beze mne. Hrozně mě to naštvalo. Ni-
koho jsem nechtěl vidět, a tak jsem běžel na malou 
louku poblíž našeho domova. Zalezl jsem mezi stromy 
a brečel jsem. Po chvíli jsem se uklidnil a začal jsem 
se modlit; slíbil jsem Bohu, že se s tí m poperu a budu 
dělat všechno, jak nejlépe umím a s lepším posto-
jem. Od té chvíle jsem se opravdu snažil, ačkoli jsem 
mnohokrát zapadl zpátky do starých kolejí. Namísto 
stěžování jsem se začal na práci v obchodě dívat jako 
na výzvu. Ale teprve když obchod zavřeli a začal jsem pra-
covat na farmě pro paní Davisovou, začala mě práce bavit 
a začal jsem o ní přemýšlet poziti vně. 
Když se teď ohlížím zpátky, vidím, že ačkoli mi různé mo-
menty v mojí pracovní kariéře napomohly dostat se na 
místo, kde jsem, rozhodující byl můj postoj k dané situ-
aci. I když mi moje zkušenosti  hodně pomohly, lenost a 
samolibost jsou stále připravené se projevit, jakmile jim 
to dovolím. Takže se musím mít na pozoru, a když přijde 
výzva, vždycky být připraven zvítězit! 

Bůh vám požehnej! 

Jak jsem zvítězil nad leností 

Josiah Asbill

KKKKdddyyyžžž mmmiii bbbbyyyyllooo ddeeseett leett ootteevvřře

Josiah v restauraci jeho prarodičů
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Před pár dny jsme s Davídkem dělali angličtinu. Na konci každé strán-
ky má vždy zadání nějakého projektu a tentokrát měl za úkol rozdělit 
si papír na čtyři části a do každé napsat jedno písmenko: E, F, G, H. 
Měl si vybrat nějaké anglické slo-
vo začínající na dané písmeno  a do 
příslušného rámečku pak nakreslit 
obrázek. U písmene E si Davídek 
vymyslel orla (eagle) a u písmene 
F vymyslel a nakreslil sokola (fal-
con) ☺.  Když přišel k písmenku G, 
chvíli přemýšlel, a pak vypálil: „God 
(Bůh)!“  Mile mě to překvapilo, ale 
na chvíli jsem zaváhala: „A jak Boha 
nakreslíš?“ Rychle jsem mu chtěla 
něco poradit, a tak jsem navrhla: 
„Třeba jako Ježíše na kříži, aby každý poznal, co tím myslíš!“ „Ne, ne,“ 
zavrtěl hlavou a začal kreslit. Nic mi neprozradil, chtěl mě překvapit. 
Za chvíli bylo jasné, že kreslí loď, rozbouřené moře, zoufalé námořníky, 
plachty a v podpalubí spícího Ježíše…  Čím déle jsem se dívala na tu jed-
noduchou dětskou kresbu, tím hlouběji se mě celá tato myšlenka dotý-
kala. Ano. Uprostřed bouře, kdy učedníci zoufale křičí o pomoc a volají 
na Ježíše, aby je zachránil – Bůh spí. Odpočívá. Pokoj uprostřed bouře 
– to byl obrázek Boha, který mi Davídek nakreslil. To je obrázek Boha, 
kterému podle něj přece každý musí rozumět. Vždyť pokoj uprostřed 
bouře, stresu a chaosu, třesení a utrpení dává jen náš Bůh. 
Dívala jsem se na ten obrázek a přála jsem si takový pokoj mít – upro-
střed všedního dne, kdy se valí spousta práce, povinností, tlaků… Pak 
jsem si vzpomněla na verš z Jana 14:27:  „Pokoj zůstavuji vám, pokoj 
svůj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce 
vaše, ani strachuj.“ Vždyť ten pokoj nám Ježíš přenechal. Stejný pokoj, 
který byl v Něm, je i dnes nabízen nám. Navěky.
„Moc hezky jsi to, Davídku, nakreslil,“ pochválila jsem Davídka a pohla-
dila ho po vlasech. A v duchu jsem děkovala Bohu za Jeho Slovo, které 
mi tím malým obrázkem poslal.

Kristýna Klusoňová

ODINA ANGLIČTINY
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„ Z srdceť zajisté vycházejí zlá myšlení, vraž-
dy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svě-
dectví, rouhání.“
- Matouš 15:19

Nevedli mě k sebeovládání

Drahá Elizabeth,
počítám se k dětem, jimž rodiče ve všem po-
volovali a nechávali je svobodně vyjádřit kaž-
dou emoci. Bohužel, takto jsem vyrostla. Nyní 
jako dospělý křesťan zjiš-
ťuji, jak je nebiblické „cíti t 
se, jak se zrovna cítí m“. 
Je to velmi nebezpečný 
model a vymanit se z něj 
může trvat věčnost. Jsem 
teď třicátnice a stále zá-
pasím o sebeovládání, 
zvláště když v životě při-
chází stres a znovu se 
vynořují stará pokušení a 
špatné návyky. Díky Bohu 
za Jeho vždy dostupnou 
milost a pomoc v těžkých 
časech. A díky Bohu, že moje děti  znají po-
žehnání milující výchovy a nemusejí vyrůstat 
stejným způsobem jako já.

S pozdravem
Lillian

„…drahého ducha jest muž rozumný.“
- Přísloví 17:27

Před padesáti  lety by žádný autor píšící 
o rodičovství ani nepomyslel na to, že by měl 
zmínit téma emocí a zda by se dítě mělo učit 
je ovládat. Bylo to považováno za samozřej-
most. Od všech dětí  se očekávalo, že budou 
od útlého věku přiměřeně ovládat své emo-
ce a zodpovídat za ně. Bohužel, po příchodu 
psychologů na pole výchovy zmizel v tomto 
ohledu zdravý rozum, a teď máme celou ge-
neraci mladých rodičů, kteří věří, že své děti  
vyděsí na celý život, když po nich budou vy-

žadovat, aby ovládaly 
svoje nálady. Výsled-
kem, jak se dalo čekat, 
jsou miliony dětí  směřu-
jící k tomu, aby se staly 
emocionálními mrzáky, 
neschopnými unést se-
bemenší zklamání či 
urážku vůči své osobě. 
Mnozí z jejich podobně 
vychovávaných rodi-
čů se v tomto stavu už 
nacházejí. Možná  psy-

chologové objevili trvalý 
zdroj příjmů a nových pacientů.
„Vysvoboď mne, a vytrhni mne z ruky cizo-
zemců, jejichž ústa mluví marnost, a pravice 
jejich pravice lživá.“
- Žalm 144:11

Ne všechny emoce jsou dobré
Není špatné mít emoce, ale nespoutané 
emoce jsou nebezpečné a mohou být zni-

Problémy s emocemi 
aneb

jak zacházet s pocity

Elizabeth Krueger

Od všech dětí  se 
očekávalo, že budou od 
útlého věku přiměřeně 

ovládat své emoce a 
zodpovídat za ně. Bohužel, 
po příchodu psychologů na 
pole výchovy zmizel 

v tomto ohledu 
zdravý rozum.
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čující. Dospělí, kteří cítí  spravedlivé rozhoř-
čení, když vidí trpět nevinného, nebo děti , 
které zarmoutí  ztráta prarodiče, jednají 
správně a ušlechti le. Ale ne všechny volně 
projevené emoce jsou dobré. Rodič, který 
se přestane ovládat, když je frustrovaný, 
i dítě, které dostane záchvat vzteku, aby si 
prosadilo svou, potřebují nápravu. Emoce 
jsou vlastností  samého Boha, byly do nás 
vloženy, když Bůh „stvořil člověka ke svému 
vlastnímu obrazu“. Cílem není emoce od-
stranit, ale ovládnout je způsobem, který 
se líbí Bohu, aby byly v souladu s Jeho ob-
razem. 
Protože Bůh je laskavý, pomáhá nám, aby-
chom byli čím dál víc jako On, tí m, že nám 
zjevuje ve svém Slově, kdy máme prožívat 
určité emoce a v jaké míře. Máme napří-
klad „nenávidět“ zlo. Máme „být smutní a 
truchlit a plakat“ nad svými hříchy. Máme 
se „radovat“ v Něm. Máme „milovat“ svého 
bližního. A tak dále. Navíc nám Bůh k Jeho 
přímým instrukcím nabízí svůj příklad, aby-
chom Ho mohli napodobit. Když se tedy 
v Exodu říká, že Bůh je „zpozdilý k hněvu“, 
musíme i my být zpozdilí k hněvu. Když Ho 
Žalmy popisují jako soucitného a trpělivého, 
musíme usilovat o to, abychom byli také ta-
koví.
Ježíš je nám samozřejmě nejvyšším příkla-
dem. Jeho emocionální repertoár byl obrov-

ský a nabízí nám spoustu příkladů. Ježíš byl 
„sužován horlivostí “, když viděl, jak je Boží 
dům zneužíván. Měl soucit se ztracenými a 
učil je, měl soucit s nemocnými a uzdravoval 
je. Plakal, když Jeho drahý přítel Lazar ze-
mřel. Jeho duše byla velmi zarmoucena, když 
se modlil v zahradě. A hlavně Ježíš projevil 
s ničím nesrovnatelnou lásku tí m, že za nás 
položil svůj vlastní život. Všechno, co dělal, 
nám ustanovil jako příklad, který máme ná-
sledovat, a dal nám k tomu sílu.
Spolu s biblickými popisy moudře zvládnu-
tých emocí nám Bible také dává mnoho pří-
kladů špatně zvládnutých a neukázněných 
emocí, počínaje Kainem, který v hněvu zabil 
svého vlastního bratra, přes Mojžíše, který 
se neovládl a udeřil do skály, až po zlobu ži-
dovských vůdců, kteří poslali Božího Syna na 
smrt. Tyto projevy v žádném případě nelze 
omluvit tí m, že by pachatelé neměli schop-
nost ovládat svoje vášně. Bůh měl očividně 
za to, že to bylo v jejich moci. V několika ná-
sledujících kapitolách se budu zabývat tí m, 
jak emoce souvisejí s výchovou malých dětí . 
Jak můžeme prakti ckým způsobem pomoci 
svým dětem, aby se staly pány svých vlast-
ních nálad, a žily proto po zbytek svého života 
svobodné od pout emocionálního otroctví.
„Nebo pomíjeje Hospodin tvář jeho, volal: 
Hospodin, Hospodin, Bůh silný, lítosti vý a mi-
losti vý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství 
a pravdě.“
- Exodus 34:6

Své emoce můžete změnit
Ano, svoje emoce můžete změnit. Nejste 
bezmocnou obětí  zraněných pocitů, po-
drážděnosti  a hněvu. Můžeme a musíme 
se naučit změnit svoje nálady a zapřít svoje 
pocity, když je to potřeba, a naučit své děti  
dělat totéž. 
Kolossenským 3:8 nám říká: „Ale již nyní slož-
tež i vy všecko to, hněv, prchlivost, zlobivost, 
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zlořečení i mrzkomluvnost zapuďte od úst va-
šich.“ Tady a na mnoha dalších místech v Pís-
mu je nám přikazováno, abychom ovládali 
svoje pocity. Je proto bezpečné předpoklá-
dat, že nám Bůh dává schopnost to udělat. 
Bůh nám říká, co máme dělat, a zmocňuje 
nás k tomu, takže jediné, co musíme udě-
lat, je Boha poslouchat. Stejným způsobem 
máme schopnost učit své děti , aby ovládaly 
svoje pocity. Jediné, co musí udělat, je po-
slouchat nás, když je moudře kázníme a vy-
učujeme je podle Božího slova.
„Nebo přikázaní toto, kteréž přikazuji tobě 
dnes, není skryté před tebou, ani vzdálené 
od tebe.“
- Deuteronomium 30:11

Zevnějšek odráží vnitřek
Jedna oblíbená, ale velmi mylná moderní 
představa je, že by rodič ne-
měl dítě napravovat za projev 
špatné emoce, protože dítě 
pak spíše emoci „potlačí“, než 
aby ji změnilo. Zkušenost mě 
přesvědčuje o opaku. Vyža-
dujte po malých dětech, aby 
navenek předvedly správné 
emoce (např. úsměv), a jejich 
srdce se změní a vypůsobí 
tak správné postoje a emoce 
i uvnitř.
Samozřejmě nemůžete jen tak přikázat 
svým dětem, aby „byly šťastné“. Pokud je 
dítě malé, je mnohem jednodušší mu říct: 
„Usměj se!“ Nebo: „Naprav svůj obličej!“ 
Když je dítě velmi malé, řeknu vesele: „Chci 
vidět úsměv,“ nebo: „Kde máš úsměv?“ 
Dítě může zpočátku odmítat, ale když na-
konec poslechne, výsledný úsměv se často 
promění do zářivého obličeje s pusou od 
ucha k uchu, doprovázeného upřímným 
smíchem a dalšími projevy nefalšované 
radosti . Malé dítě velmi těžko skrývá své 

skutečné pocity. Stejně tak je pro ně těžké 
projevit emoci, kterou ve skutečnosti  necítí . 
Přimějte ho, aby se usmálo navenek, a bude 
se usmívat i uvnitř.
„Srdce veselé obveseluje tvář, ale pro žalost 
srdce duch zkormoucen bývá.“
- Přísloví 15:13

Fotografování
Jednou před několika lety v prosinci jsme 
během našeho výročního rodinného fo-
tografování měli uspořádat a vhodně 
prezentovat dvanáct lidí. Byla to pro nás 
nesmírně vzácná zkušenost. Po hodině a 
nejméně padesáti  záběrech začal náš čtyř-
letý trucovat a tvářit se plačti vě. Začalo se 
mluvit o tom, že bychom toho nechali a 
zkusili to znovu další den. Myslela jsem si: 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nechci tohle všechno 

zítra absolvovat znovu!
Tak jsem řekla: „Jeff y, po-
dívej se na mě.“ Podíval se. 
Řekla jsem: „Proč pláčeš?“ 
Odpověděl: „Protože jsem 
unavený.“ Odpověděla jsem 
příjemně: „Chceš svým 
uplakaným obličejem zka-
zit celou fotku?“ Zarazil se 
a pak řekl: „Ne,“ jako kdy-
by ho to vůbec nenapadlo. 

Otřela jsem mu slzy a řekla: „A teď se hezky 
usměj. Předveď, jak děláš legračně kačera 
Donalda, ne úplně, ale jen tak trochu – ano, 
to je ono! Teď vypadáš skvěle!“
V té chvíli už se Jeff y začínal skoro chechtat 
a musela jsem kroti t jeho veselí, aby svým 
smíchem nezkazil další fotky! Fotka, kterou 
jsme vybrali, dokazovala, co se stalo: Jeff ův 
postoj se naprosto změnil a po zbytek foto-
grafování jen zářil.
„Srdce veselé očerstvuje jako lékařství, ale 
duch zkormoucený vysušuje kosti .“
- Přísloví 17:22

Není špatné 
mít emoce, ale 

nespoutané 
emoce jsou 

nebezpečné 
a mohou být 

zničující.
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Změna myšlení změní emoce
Emoce jsou reakce. Reakce na co? Mnozí by 
řekli, že jsou reakcí na okolnosti , ale to není 
úplně pravda. Ve skutečnosti  jsou reakcí na 
vaše myšlenky o té okolnosti . Pokud napří-
klad neumíte plavat a spadnete na hloubce 
do bazénu, nejspíš budete reagovat  hrůzou 
a panikou, protože vaše mysl bude křičet: 
NEUMÍM PLAVAT! UTOPÍM SE! Na druhou 
stranu, jste-li dobří plavci a spadnete na 
hloubce do stejného bazénu, nebudete 
panikařit. Budete si myslet: No to je nadě-
lení! Jsem celý mokrý, nejlepší bude, když 
doplavu tady ke kraji, vylezu 
a usuším se. 
Stejnou analogii můžeme 
použít všeobecně. Když je 
tělo něčím překvapené, 
vypouští  příval adrenalinu, 
ale vaše myšlenky okamžitě 
ovlivní rozsah vaší emoční 
reakce. Možná nemůžete 
ovládat svoje emoce pří-
mo, ale můžete ovládat své 
myšlenky, a tí m i emoce, 
které vyvolají. 
Povahově jsem docela emo-
ti vní, nervózní člověk. Často musím tyto 
pocity ovládat, abych zvítězila sama nad 
sebou. Daří se mi to, když dokážu přivolat 
správné myšlenky – správný pohled nebo 
stanovisko – v jakékoli situaci, která přijde. 
Zápasím, když se zabývám svými strachy a 
jinými špatnými myšlenkami nebo pokud se 
necvičím v tom, abych věřila myšlenkám, o 
kterých vím, že jsou správné.
Také zjišťuji, že když dopustí m, aby mě byť 
na vteřinu nebo dvě ovládly špatné emoce, je 
potom mnohem těžší tyto emoce zvládnout. 
Když už jednou adrenalin začne proudit, trvá 
to několik minut, než se z organismu odplaví. 
Přesto mohu ještě ovládat svůj hlas a hrubou 
motoriku, a tak to dělám. Jak je to jen možné, 

snažím se vždycky navenek ukazovat zbožné 
pocity a postoje, zatí mco uvnitř pracuji na 
tom, abych změnila svoje přemýšlení a z něj 
plynoucí pocity. To je můj cíl – a svým dětem 
chci pomoci, aby se to také naučily. 
„…jímajíce všelikou mysl v poddanost Kristu“
- 2. Korintským 10:5

Tipy, jak změnit emoce
Když je vaše dítě nešťastné, nesnažte se ho 
přimět k úsměvu sladkými lichotkami. Je 
jednoduché vymámit úsměv, pokud je na 
blízku někdo, kdo se s vámi mazlí, kdo vás 

utěšuje a uplatí  vás k smí-
chu, ale to nevede k vý-
chově emocionálně zodpo-
vědného dítěte. O co vám 
doopravdy jde, je dítě, kte-
ré věří, že je špatné být ky-
selý jak citrón nebo nahně-
vaný nebo bojácný nebo 
podrážděný, a je samo 
ochotné a schopné změnit 
svůj postoj. Usnadněte mu 
to tí m, že se budete sami 
usmívat a povzbuzovat ho. 
Ale nepřehánějte to a ne-

snažte se ho udržet veselé tí m, že se stanete 
jeho osobním klaunem.
Některé děti  jsou mistři v umění manipu-
lace, umějí si vydobýt svoje pláčem, truco-
váním nebo fňukáním. Některé si myslí, že 
mají právo být naštvané, když se něco nedě-
je podle jejich představ. Abyste tohle zasta-
vili, musíte je přesvědčit, že takové chování 
bude odměněno způsobem, který se jim 
určitě NEBUDE líbit. Vaše reakce musí být 
rychlá a jednoznačně negati vní. Jakmile se 
vám poddají, pokračujte tí m, že je budete 
učit přemýšlet zbožně namísto sobecky. Ne-
jenže se tak naučí zkroti t špatné emoce, ale 
také jak špatné emoce proměnit ve správné. 
Je to jako s každým jiným nevhodným chová-

O co vám doopravdy 
jde, je dítě, které 
věří, že je špatné 

být kyselý jak citrón 
nebo nahněvaný 

nebo bojácný nebo 
podrážděný, a je samo 

ochotné a 
schopné změnit 

svůj postoj.
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ním. Nejúčinnější je zničit věc hned v zárod-
ku. Cvičte se v pozorování svých dětí . Učte se 
číst jejich mysl a předvídat jejich činy a moti -
vy. Mnozí rodiče naříkají nad dětmi, které od-
mlouvají, obracejí oči v sloup, odmítají oka-
mžitou poslušnost nebo vykazují jiné znaky 
špatných myšlenek a emocí. To jsou signály, 
které byste měli hledat. Všimněte si prvního 
příznaku špatného ducha a okamžitě na něj 
dítě upozorněte, aby jej napravilo. Pokud věc 
odhalíte včas, mělo by postačit jednoduché 
slovní upozornění a možná malé vyučování 
o správných myšlenkách. Když bezbožnému 
duchu dovolíte, aby zakoře-
nil, je to záruka, že přijdou 
další, mnohem vážnější a 
složitější urážky. Špatné 
emoce vedou ke špatným 
postojům a nakonec ke 
špatným skutkům.
„Vítr půlnoční zplozuje déšť, 
a tvář hněvivá jazyk tajně 
utrhající.“
- Přísloví 25:23

Příběh Bethany
Když byla moje jinak téměř 
dokonalá druhá dcera malá, měla jeden vel-
mi ošklivý zvyk. Naše rodina jednou týdně 
podnikala zdlouhavý výlet autem a vraceli 
jsme se domů pozdě v noci. Pokaždé, prá-
vě když naše auto odbočilo na příjezdovou 
cestu k domu, začala fňukat a naříkat. Říka-
li jsme jí, aby přestala, domlouvali jsme jí, 
dokonce jsme jí dali na zadek, ale všechno 
bylo marné. Tak to pokračovalo týden za 
týdnem. Bylo jí jedno, jestli dostala na za-
dek nebo ne, prostě brečela několik minut, 
dokud všechny řádně nevyvedla z koncep-
tu. Bylo zjevné, že se jí líbilo, jakou frustraci 
působila zbytku rodiny, když si dopřávala 
své malé drama. 
Nakonec už jsem toho měla dost. Příště, 

těsně než jsme zatočili na příjezdovou cestu, 
jsem se otočila a dívala se jí přímo do tváře, 
připravená a v pohotovosti  s novým plánem 
v hlavě. Odepnula jsem jí bezpečnostní pás 
a překvapila ji rozhodným „myslím to váž-
ně“ a plesknutí m na zadek ve zlomu vteřiny, 
kdy začala natahovat. Moje blesková reakce 
ji šokovala. Ještě se ani nesti hla nadechnout 
k prvnímu pípnutí . Byla určitě vylekaná a 
možná i trochu vyděšená mým postojem, 
který říkal: žádné nesmysly, nulová toleran-
ce. Čekala, že si aspoň trošku zabrečí, než 
zakročím. Místo toho jsem ji připravila o 

sebemenší kousek potěšení, 
udělila jí notnou dávku nepo-
hodlí a dala pořádnou lekci 
o úctě k matce.
Už to nikdy znovu nezkusila. 
Už žádný pláč a další pod-
léhání svým pocitům kvůli 
příjezdu domů. Jen normál-
ní příjemné dítě jako ostatní 
její sourozenci. Můj výpad 
ze zálohy ji moti voval, aby 
změnila svoje jednání a sou-
časně s tí m i postoj k příjez-
du domů. 

Tato dcera už je dnes dospělá a říká mi, že ač-
koli jí byly v té době asi jen tři nebo čtyři roky, 
celý incident si pamatuje. Živě si vzpomíná, 
že jsem to myslela vážně, a prý jí bylo tenkrát 
jasné, že už je čas se vzchopit. Směje se, když 
o té události  mluvíme, a souhlasí, že jsem se 
zachovala správně.
„Nechať se tedy veselí otec tvůj a matka tvá, 
a ať pléše rodička tvá.“
- Přísloví 23:25

„Problémy s emocemi“ je úryvkem z knížky 
„Raising Godly Tomatoes“ od Elizabeth 
Krueger (viz webové stránky autorky: 
www.raisinggodlytomatoes.com).
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„Že veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Nepřestávajíť 
zajisté slitování jeho, ale nová jsou každého jitra; převeliká jest pravda tvá.“
Pláč Jeremiášův 3:22,23

Čas a vzdálenost nejsou pro Boží zásahy žádnou překážkou. Jednoho odpoledne, bylo to 
ve druhém ročníku na biblické škole, právě když jsem se chystal do postele, že se trochu 
prospím, než půjdu večer do práce, jsem měl vizi. 

Viděl jsem svého tátu. Byl ve Phoenixu, asi 1100 mil daleko, a jel autem po dálnici č. 17; 
zrovna se blížil ke křižovatce se silnicí Indian School. Viděl jsem, jak ho zleva předjíždí ob-
rovský naft ový náklaďák s přívěsem. Když míjel tátovo auto, stočil řidič náklaďáku najed-
nou vozidlo do pravého pruhu.  Táta tí m pádem neměl kam uhnout, ani neměl čas zabrzdit, 
zpomalit a nechat ho předjet. Strhl tedy volant ke krajnici a říti l se přímo na betonovou zeď 
mostu na křižovatce. 
Vize pokračovala a já jsem viděl, jak tátovo auto narazilo do zdi; náraz rozbil zadní okénko a 
vymršti l obloukem jeho Bibli na dálnici. Vize končila pohledem na převrácené auto, které-
mu se ostatní vozidla snažila vyhnout, a na tátovu otevřenou Bibli, která ležela ve vnějším 
pruhu a vítr převracel její stránky.

Když vize skončila, zjisti l jsem, že klečím na zemi a volám k Bohu; pak jsem se podíval na ho-
diny na zdi, protože jsem si chtěl poznamenat datum a přesný 
čas. Za dva týdny jsme měli mít ve škole volno a já jsem se těšil, 
že pojedu domů a zeptám se táty, co se mu stalo v době té vize. 
Zapsal jsem si čas, zalezl jsem zpátky do postele a s ohromným 
pokojem a ujištěním jsem tvrdě usnul.
Dva týdny rychle uběhly, a než jsem se nadál, byl jsem doma 
u rodičů. Rychle jsme odbyli obvyklé otázky typu: „Jak se máš?“, 
„Jaká byla cesta?“ a „Jak slouží zdraví?“ A pak jsem se tatí nka 

zeptal: „Kde jsi byl před dvěma týdny v úterý ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne a co se tehdy 
dělo?“
Stál tam, přešlapoval z nohy na nohu: „Počkej, před dvěma týdny v úterý ve tři čtvrtě na 
čtyři…“
Maminka se do toho vložila a začala vysvětlovat: „Tatí nku, to je přeci ten den, kdy jsi přišel 
domů tak vděčný, že jsi naživu, a vyprávěl jsi mi o náklaďáku, který tě vytlačil ze silnice, 

Tátova schůzka se smrtí 

Henry Gruver

Čas a vzdálenost 
nejsou pro Boží 
zásahy žádnou 

překážkou. 
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takže jsi jel přímo proti  betonové zdi!“
Řekl jsem: „Tati ,…“ zrovna když odpovídal mamince: „Ano, to je pravda. Proč, juniore?“
„Tati , stalo se to na křižovatce s ulicí Indian School?“ 
„Proč se ptáš, juniore? Přesně tam to bylo; ještě dnes je tam vidět dráha smyku. Ale něco 
ti  povím, viděl jsem velkou ruku, která posunula ten náklaďák těsně před tí m, než bych byl 
narazil do betonové zdi na křižovatce.“ Všichni tři jsme se spolu radovali a plakali dojetí m, 
když jsem jim vyprávěl o svojí vizi. Bůh je tak dobrý! Skutečně, ani vzdálenost, ani čas ne-
jsou překážkou Jeho milosrdenství, která jsou „nová každého jitra“. Halelujah! 

Vyučovat najednou několik dětí  různého věku, je jako provoz cirkusu o třech manéžích. 
V jednom stanu se na mnoha různých místech děje spousta různorodých věcí a vy jste prin-
cipál. A samozřejmě jsou tam třídní klauni a divoká zvířata, která musíte zvládnout!
Může to vypadat třeba takto:
Shromáždíte všechny na biblickou hodinu a dějepis a potom se rozdělíte.
Předškoláka zaměstnáte u kuchyňského stolu tvořením z hlíny či těsta.
Jiný předškolák se s vámi učí číst, zatí mco druhák si čte opodál svou Bibli a dělá si zápisky. 
Čtvrťák vyplňuje pracovní sešity z matemati ky, jazyka a pravopisu.
Sedmák se učí na počítači matemati ku a psaní na stroji, pak se vymění se čtvrťákem.
Středoškolák je téměř nezávislý, protože jste s ním už dopředu naplánovala jeho týden/
měsíc/rok (TOS program pro plánování domácí školy je skvělá věc!1).  
Všichni společně pracujete na jednom tématu, a každý se věnuje akti vitě, odpovídající jeho 
věku.
Vy jako vedoucí manéže chodíte od jednoho k druhému, podle toho, kdo zrovna potřebuje 
instrukce či pomoc.
Říkám tomu „popcornové učení“, protože skáču od jednoho úkolu k druhému, pak se na 
chvilku posadím a znovu vyskočím. Únavné? Naprosto. Stojí to za to? Vždycky. Starší děti  
se učí, jak jednat s mladšími; mladí si povídají s dospělými; všichni 
se učí, jak pracovat v jednom týmu ke společnému cíli, a všichni se 
učí sloužit a milovat jeden druhého, aniž by se nechali bombardovat 
nežádoucími vlivy.

Vyučování dětí  různého věku

Deborah Wuehler
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Jde to vždycky hladce? U nás doma tedy ne. Spousta věcí nás vyrušuje, ale snažíme se su-
nout kupředu.  Vyučování několika ročníků najednou může znamenat nejednu výzvu, ale 
stejně tak může přinést mnohá požehnání.
Dělejte co nejvíc věcí společně. Využijte pomoci starších sourozenců. Využijte výhod poled-
ního klidu. Hodně čtěte nahlas a pouštějte nahrané knihy. Na pozadí nechte hrát vážnou 
hudbu nebo chvály. A pro dny, kdy vám dojdou síly, protože se neustále vydáváte a vydává-
te a vydáváte, bych se s vámi ráda podělila o slova jedné z mých nejoblíbenějších písní:

Dá ti  větší milost, když břemena těžknou,
pošle víc síly, když se práce kupí.
Čím více utrpení, tí m více Jeho milosti ,
když rozmnoží se zkoušky, pokoj svůj rozmnoží.
Jeho láska nemá meze, Jeho milost nezměříš,
Jeho moc nemá omezení, která známe my;
Neboť z Jeho nekonečného bohatství v Ježíši
nám dává, dává a znovu dává.

(Annie J. Flint 1866-1932) 

Poslechněte si ji zde: htt p://www.youtube.com/watch?v=6oMaWTJy87Q&feature=rela-
ted

Radujte se ze svobody, že mohou být DOMA, kam patří.

Deborah 
TOS Senior Editor

1viz např.: htt p://www.circlingthroughthislife.com/2010/08/tos-planner-not-just-another-planner.html
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