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Brky svými přikryje tě 
a pod křídly Jeho 
bezpečen budeš.

Žalm 91:4

Milé čtenářky a milí čtenáři,

před necelými čtyřmi lety jsem měla sen. 
Vše se odehrávalo v jídelně nějakého ho-
telu, kde naše shromáždění pořádalo kon-
ferenci. Seděla jsem osamoceně u krajního 
stolu, zády k ostatním. Nečekaně si ke mně 
přisedla jedna starší sestra v Kristu, vzác-
ná Boží žena, která nás pár měsíců před-
tí m předešla k Pánu. Přisedla si a zeptala 
se mě: „Připadáš si sama?“ Nepamatuji si, 
jaká byla má odpověď, ale podle její reak-
ce pravděpodobně kladná. Mluvila ke mně 
s ohromnou láskou, upřímností  a údivem: 
„Nechápu, jak si křesťané mohou připadat 
sami, když mají ducha Božího? Když máme 
ducha Božího, NIKDY nejsme sami!“ Cíti la 
jsem (věděla jsem), že to, co říká, je pravda. 
A také jsem vnímala, že ten pocit samoty je 
lež. Položila jsem jí ještě další tři otázky, kte-
ré mne tí žily mnohem více. Odpověď byla 
vždy velice příjemná a překvapivě jednodu-
chá. Pochopila jsem, že pro Boha nic není 
problém.

A tak mám touhu Vás i sebe povzbudit 
i do následujícího roku. Nebojte se, proto-
že nikdy nejste sami. Bůh nás obdaří silou, 
moudrostí  i odvahou, abychom byli užiteč-
nými služebníky pro Boží království, ať jsme 
mladí, nebo starší. Na nás je, abychom se 
drželi Hospodina a Jeho lidu. Zůstávejme při 
kmeni, a poneseme hojné ovoce!

„Neboť neopustí  Hospodin lidu svého, a dě-
dictví svého nezanechá.“  Žalm 94:14

S láskou v Kristu

Gabča Procházková
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Bůh nám na omezenou dobu svěřil péči 
o jednu ze svých největších vzácností , a 
to o duše našich dětí . Dal nám možnost 
je spoluutvářet a s tí m nám předal obrov-
skou zodpovědnost. Ať už si to uvědomu-
jeme, nebo ne, kdykoliv o nich nebo jim 
něco říkáme, vypouští me do duchovního 
světa, ale i do jejich duší, významné pro-
roctví. Bůh všechno stvořil svým Slovem 
a i nám dal do našich slov velikou sílu a 
schopnost tvořit. Dobré i zlé. Jak toho vy-
užijeme, je už na nás. 

Onezim aneb charakteru navzdory
Pavlův dopis Filemonovi 
vypráví příběh o otroku 
Onezimovi, se kterým 
se Pavel seznámil ve vě-
zení v Římě. Seznámil a, 
jak sám píše, i jej zplodil 
neboli přivedl ke Kristu. 
Onezim byl původně ot-
rokem právě Filemona, 
kterému utekl a zjevně 
taky způsobil škody. Pa-
vel tedy posílá Onezima 
zpátky i s průvodním do-
pisem, aby se věci daly do 
pořádku. Posílá ho zpátky 
už ne jako otroka, ale jako „bratra milého“. 
U Onezima toti ž mezití m došlo k význam-
né proměně, jak Pavel dosvědčuje: „Kterýž 
byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i 

mně velmi užitečný.“ (Filem. 1:11) Pavel o 
Onezimovi hezky mluví i na konci listu Ko-
lossenským, když ho spolu s Tychikem po-
sílá s dopisem Kolossenské církvi. „S Onezi-
mem, věrným a milým bratrem, kterýž jest 
tam od vás.“ (Kol. 4:9)

A proč o tom vlastně píšu? Protože při One-
zimovi se naplnilo proroctví, které do něj, ať 
už si to uvědomovali, nebo ne, vložili jeho 
rodiče, když jej z Božího popudu nazvali 
Onezimem. Jméno Onezim toti ž znamená 
„užitečný“. Jistě není potřeba vysvětlovat, 
jak veliký význam má jméno v Bibli. A tak 

pokaždé, když na něj rodi-
če nebo někdo jiný volali, 
opakovali a vštěpovali mu 
záměr, který s ním Bůh 
měl. „Užitečný, pojď k ve-
čeři.“ „Užitečný, ukliď si 
tady ten nepořádek.“ 

Nevěřím, že by to auto-
mati cky udělalo z One-
zima poslušné dítě nebo 
užitečného člověka, ale 
způsob, jakým na něj vo-
lali, jak ho oslovovali, a to 
asi často navzdory realitě, 

byl proroctvím, které ho nakonec dosti hlo. 
Není náhodou, že Pavel při popisu promě-
ny Onezima zmínil právě jeho změnu z ne-
užitečného na užitečného služebníka. 

Onezim 
aneb 
Co prorokujete svým dětem?

Marti n Klusoň

... při Onezimovi se 
naplnilo proroctví, 

které do něj, ať už si to 
uvědomovali, nebo ne, 
vložili jeho rodiče, když 

jej z Božího popudu 
nazvali Onezimem. 

Jméno Onezim 
toti ž znamená 

„užitečný“.
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Na jménu záleží
Jednou z věcí, kterou si z příběhu o One-
zimovi můžeme odnést, je povzbuzení, 
abychom své děti  uvážlivě pojmenovávali. 
Všimněte si, kolikrát v Bibli řekl Bůh rodi-
čům, jak mají své dítě pojmenovat. Kupří-
kladu Jan, Ježíš a jiní. Všimněte si, kolikrát 
změnil Bůh v Bibli někomu jméno. Třeba 
z Jákoba (ten lsti vý) udělal Izraele (princ 
Boží). A v neposlední řadě přemýšlejme 
nad tí m, proč se píše ve Zjevení zaslíbe-
ní, že nám dá Bůh nové jméno. Na jménu 
tedy záleží. Nepropadně-
me pokušení vybrat pro 
svou holčičku nebo kluka 
jméno, které je moderní, 
hezky zní nebo připomíná 
hrdinu z nějakého popu-
lárního fi lmu. Odolal bych 
taky pokušení pojmeno-
vávat z tradice své děti  po 
někom z rodičů, strýčků 
nebo teti ček. Zjistěte si 
raději, co dané jméno zna-
mená, a modlete se, jak 
chcete, aby lidé po zbytek 
života na vašeho potomka volali. 

Prorokujte svým dětem dobře
Je ale ještě jiná věc, kterou bych rád z pří-
běhu o Onezimovi vytěžil. A to, že máme 
svým dětem prorokovat dobré věci. V na-
ději a ve víře. Často navzdory aktuální 
situaci. Kolikrát jste měli na jazyku neli-
choti vé slovo nebo komentář vyjadřující 
právě akutní selhání? Nemluvím teď ani o 
nadávkách. Předpokládám, že to je příliš 
levný trik, na který křesťané neskočí, aby 
se častovali sprostými nebo polosprostými 
nadávkami. Myslím spíše takové to hodno-
cení typu: „To snad není možné, ty jsi na 
tu matemati ku fakt levý.“ „Ty jsi tak nepo-
řádný, že jednou shniješ ve špíně.“ „Běž 

se umýt, takové čuně, jako jsi ty, svět ne-
viděl.“ „Ty ani nejsi schopný zapamatovat 
si pár anglických slovíček.“ S každým tako-
vým výrokem něco v dětech tvoříme. Tvo-
říme jejich jméno, utváříme jejich charak-
ter, budujeme jejich pohled na sebe sama. 
Všimněte si, že zvlášť pokud takové výro-
ky budeme opakovat, dítě si je vezme za 
své. Už to nebudete vy, ale dítě si je bude 
prorokovat samo. „Víš, na mati ku jsem fakt 
levý.“ „Já jsem toti ž strašně nepořádný.“ 
„Jazyky mi nejdou, nejsem schopný zapa-

matovat si ani pár anglic-
kých slovíček.“ 

Zní vám to povědomě? 
Pokud ano, čiňte pokání. 
Rozhodněte se, že takto 
s dětmi mluvit nebudete. 
A řekněte jim to. Možná si 
můžete spolu přečíst ten-
to článek. ☺ Řekněte jim, 
že si budete už jenom pro-
rokovat dobré. A stane-li 
se přeci jenom, že vám 
z úst v návalu dané situace 

vyklouzne výrok, kterému vlastně nevě-
říte, vezměte ho hned zpět. „Ty jsi hrozný 
skleroti k … Vlastně ne, promiň, nejsi skle-
roti k. Musíš se jenom lépe soustředit, když 
ti  něco říkám.“ Děti  budeme dál napomí-
nat, kárat je, ale nebudeme jim prorokovat 
špatný charakter. Klidně můžete říct: „Ne-
buď líný a koukej přiložit do krbu.“ Nebo: 
„To jsi neudělal pečlivě, namaluj to znovu 
a hezky.“

Cílem však není neříkat dětem nic zlého 
nebo jim zle neprorokovat. Cílem je proro-
kovat jim dobré. Využijte každé příležitosti , 
kdy můžete v jejich charakteru zformovat 
něco spravedlivého. Mnohokrát za den 
dětem v běžném hovoru říkám o jejich 

Kolikrát jste měli na 
jazyku nelichoti vé 

slovo nebo komentář 
vyjadřující právě 
akutní selhání?  

S každým takovým 
výrokem něco 

v dětech 
tvoříme. 
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povolání i o mém vztahu k nim. Už jenom 
oslovením: „Milovaná moje, jak se máš?“ 
„Synu můj drahý, jak jde škola?“ „Johanko 
statečná, pojď na večeři.“ Dokonce i v pří-
padě, že se zlobím a chci je pokárat, není 
důvod jim přestat dobrořečit. „Pojď, příteli, 
musíme si promluvit o tom neposekaném 
trávníku.“ Všimněte si, že Onezimovi pro-
rokovali zjevně navzdory jeho chování. Ko-
neckonců, i Bůh nás zamiloval, ještě když 
jsme byli v hříších. 

Pokud dítě přisti hnete při zjevné nepravos-
ti , není důvod ji podtrhávat a dělat z ní tr-
valý stav nebo charakter. Když řeším tako-
vou situaci, velmi si dávám pozor, jak o ní 
hovořím. Kupříkladu, pokud kluk zapomíná 
dělat domácí úkoly, řeknu mu něco v tom-
to duchu: „Člověče, víš, že máš jednou sou-
dit anděly? Víš, jaké máš povolání v Kristu? 
Bible říká, že pokud budeš věrný v malém, 
nad mnohým tě ustanoví. A tvoje úkoly, to 
je teď to málo, v čem se musíš naučit být 
věrným. Jinak by tě Bůh nemohl ustanovit 
nad velkými věcmi a to by byla hrozná ško-
da.“ Pokud bych přisti hl kluka, jak je zlý na 
svou sestru, určitě mu připomenu, jaká je 
jeho role. „Člověče, ty máš reprezentovat 
Krista a holky jsou jako církev. Copak se 
takhle chová Kristus k církvi? Copak chceš, 
abych se takhle choval k mamince? Copak 
se takhle jednou chceš chovat ke své ženě? 

Máš být příkladem a využít své síly, abys 
holky chránil, a ne na ně byl zlý!“

A pokud dítěti  třeba zjevně nejde matema-
ti ka nebo angličti na? „Ano, vidím, že ti  to 
nejde, ale nejsi hloupá, to neříkej. Uráží mě, 
když někdo říká o mé dceři, že je hloupá, i 
kdybys to byla ty sama. ☺ Pojď, najdeme 
způsob, jak si to zapamatuješ, jak to pocho-
píš. A taky se budeme modlit. Boží slovo říká 
v Jakubovi, že kdo nemá moudrost, ať prosí, 
a Bůh mu ji dá.“ Ne každé dítě má talent na 
matemati ku nebo na jazyky, ale žádné dítě 
není hlupák, nešika nebo darebák. Každý 
nemusí excelovat v matemati ce, ale každý 
může excelovat v charakteru. A tak se chci 
dívat na děti . Na ty svoje i na všechny okolo. 
Takto děti  naučíme, aby se dívaly i na ostat-
ní lidi Božím pohledem. Naučíme je vidět 
v nich Boží stvoření s obrovským potenciá-
lem. Ne lidi, kteří jsou aktuálně pohrouženi 
do hříchu nebo problému. K hříchu nejsme 
slepí, ale díváme se skrze naději. Vzpomeň-
te si na příběh Ježíše v domě farizeově. Co 
viděl farizeus? Nevěstku, špinavou ženu 
s hroznou pověstí , hříšnici, které se ští ti l. Co 
ale viděl Ježíš? Ženu s celým jejím osudem. 
Včetně začátku a příčiny jejího pádu. Včetně 
odpuštění a slavného konce. Ne nadarmo 
se píše, že nevěstky a celníci předcházejí 
náboženské vůdce do Božího království. 
Dívejme se na své děti  skrze naději a víru. 
Prorokujme jim, jako bylo prorokováno 
Onezimovi. A uvidíme zázraky. 

Mnohokrát za den dětem 
v běžném hovoru říkám o jejich 
povolání i o mém vztahu k nim. 
Už jenom oslovením: „Milovaná 
moje, jak se máš?“ „Synu 
můj drahý, jak jde škola?“ 
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HOMESCHOOLING A DOMÁCNOST
Asi každá z nás si čas od času s hlavou v dlaních položí otázku: „Jak se tohle všechno 

dá skloubit dohromady? Děti , učení, domácnost…Není toho trochu moc?“ Ano, je.  ☺ 
A proto jsme pro vás od zkušených maminek sesbírali pár ti pů, které vám možná 

pomohou …

Proč si věci organizovat a plánovat? Abyste porazili stres a dokázali zvládnout váš den, 
abyste naplnili to, co pro vás Bůh pro dnešní den má. 1.Korintským 14:40 říká, „Všecko 

slušně a podle řádu ať se děje.“

Než se začneme 
učit, postarám se 
o věci, které mě 
nejvíce znepo-
kojují – špinavé 

nádobí ve dřezu, neustlané postele, 
prádlo – mám potom větší klid a 

jsem schopná lépe se soustředit na 
učení. Katy 

Máme určený čas, kdy se 
školou končíme. Je to užitečné 
zvláště proto, že si pak mohu 
naplánovat zbytek dne a také 
učím děti  zodpovědnosti . Po-
kud se s učením loudají, musí 

si práci dokončit ve svém volném čase. Kelly 

 
Když učíš 

děti , neber 
telefony!!! 

Vicky 

 
Nedělej věci, 

které může zastat 
někdo jiný. Jednodu-
še řečeno: Deleguj!  

Vicky 

Když vařím oběd, 
vezmu si do kuchyně 
ke stolu nejmladšího 

školáčka. Může mi 
nahlas číst, opakovat 
vyjmenovaná slova, 
prostě dělat cokoli, v 

čem potřebuje moji po-
moc. Můžu s ním třeba 
mluvit anglicky, nebo 
ho nechat předčítat 
nějaký anglický text, 

přičemž mám možnost 
ho rovnou opravit a 

naučit nová slova. Je to 
bezvadný čas na inter-

akti vní učení. Starší děti  
si dělají v jiné místnosti  
samostatnou práci.  Eva 

Oběd si vařím den předem nebo brzy 
ráno. Prostor, kde dopoledne pracu-
jeme a učíme se (kuchyň s obývacím 
pokojem a „učeb-

na“) musí být večer 
uklizený tak, aby se 
ráno mohlo rovnou 

začít. V tom nám 
vydatně pomáhá 
tatí nek :-)  Anička 

Večer si krátce naplánuji další 
den – pak vše lépe odsýpá. 
Ráno před výukou ještě chvíli 
pracujeme (každý má nějaký 
úkol). Také během dne děti  

zapojuji do nejrůznějších 
domácích či 
zahradních 

prací – tí m se 
zvládne vše, 

co je potřeba, 
nejen škola. 

Jana
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„Já pak smlouvu tuto s nimi učiním, praví Hospodin: Duch můj, kterýž jest v tobě, a slova 
má, kteráž jsem vložil v ústa tvá, neodejdouť od úst tvých, ani od úst semene tvého, ani od 
úst potomků semene tvého, praví Hospodin, od tohoto času až na věky.“ (Izaiáš 59:21)

Jaké nádherné zaslíbení můžeme žádat pro své děti  a děti  našich dětí . Ale tato slova se 
nenaplní bez našeho přičinění. 
Kde Bůh chce, aby přebývalo v našich životech Jeho slovo? V našich srdcích? Ano, musíme 
ukrýt Boží slovo ve svém srdci. V našich myslích? Ano, musíme Božímu slovu dovolit, aby 
naplnilo naši mysl. V našem duchu? Ó ano, Boží slovo by mělo bohatě naplňovat našeho 
ducha. Ale Bůh chce ještě něco víc. 
Chce, aby Jeho slovo bylo v našich ústech! Chce, aby Boží slovo bylo v ústech našich dětí  a 
jejich dětí  a jejich dětí  navždy. 

Věděli jste, že naše chůze s Bohem má co do činění s ústy? 
Znovuzrodili jsme se do Boží rodiny tí m, že jsme vyznali 
svými ústy, a stejným způsobem v naší chůzi s Bohem po-
kračujeme. 
Římanům 10:9–10 říká: „Toti ž, vyznáš-li ústy svými Pána 
Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, 
spasen budeš. Nebo srdcem se věří k spravedlnosti , ale ústy 
vyznání děje se k spasení.“  Člověk je spasený jen napůl, 
když to svými ústy nevyzná. 
Všechno, čemu v Božím slově věříme, se v našich životech 
projeví, jen když to vyznáme. Bůh chce, aby z našich úst ne-
ustále plynulo Jeho slovo. Dokážete hned teď citovat verše, 
aniž byste si museli běžet pro Bibli? A co vaše děti ? Doká-
žou jejich ústa spontánně mluvit verše? Cvičíte svoje děti  
v Božím slově tak, že pak jednoduše plyne z jejich úst?

Proto věřím, že je tak moc důležité každý večer a každé ráno ustanovit rodinné biblické 
chvilky, kdy čteme svým dětem Boží slovo a společně se je učíme nazpaměť. To se nestane 
samo; musíte to uskutečnit!
Bůh chce, aby se Jeho slovo nikdy nevzdálilo z našich úst. Pravý hebrejský význam ve sku-
tečnosti  je, že z vašich úst neodejde. Bůh chce, aby z generace na generaci Jeho slovo plnilo 
srdce a ústa našich dětí . Jeho slovo nesmí nikdy odejít z jejich úst. To je ve skutečnosti  dů-
vod, proč vychováváme děti  – aby mluvily! To je vize rodičovství. 

V ústech tvých!

Nancy Campbell

Kde Bůh chce, aby 
přebývalo v našich 

životech Jeho slovo?  
V našich srdcích ... 
myslích? Chce ještě 
něco víc. Chce, aby 

Jeho slovo bylo 
v našich 
ústech!
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Žalm 127:4–5 říká: „Jako střely v ruce udatného, tak jsou dítky 
zdárné. Blahoslavený muž, kterýž by jimi naplnil toul svůj; ne-
budouť zahanbeni, když v rozepři budou s nepřáteli v branách.“ 
Vychováváme je, aby byly naplněny Božím slovem, aby dokáza-
ly bojovat o svoji víru a mluvit pravdu každému, koho potkají, 
dokonce v branách města a země!
Jozue 1:8 říká: „Neodejdeť kniha Zákona tohoto od úst tvých, 
ale přemyšlovati  budeš o něm dnem i nocí, abys ostříhal a činil 
všecko podlé toho, což psáno jest v něm; nebo tehdáž šťastný 
budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš.“
Ještě jednou dostáváme stejné poselství. Nesmí odejít z našich 

úst. Jak se to může stát? Přemýšlením ve dne v noci. Slovo „přemýšlet, rozjímat“ má v heb-
rejšti ně širší význam, než si myslíme. Znamená:

uvažovat a přemýšlet,1. 
mumlat, šeptat, mluvit Slovo sám sobě,2. 
mluvit Slovo nahlas.3. 

Nemůžete tomu uniknout. Musí to vycházet z vašich úst. Maminko, jestli z tvých úst nevy-
chází Boží slovo, nestane se součástí  života tvých dětí . Pokud Slovo nevychází z jejich úst, 
jak se to Slovo předá dalším generacím?
Boží plán je „od tohoto času až na věky“. Jaká je vaše vize? Co můžete začít dělat dnes, aby 
se toto stalo ve vaší rodině a v nadcházejících generacích?

MODLITBA:

„Děkuji Ti, drahý Otče, za moc Tvého slova. Je to život a pravda. Chci, aby Tvoje slovo bylo 
víc než jen psané Slovo. Chci, aby se v mém životě stalo tělem a krví. Chci, aby Tvoje slovo 
plynulo z mých úst. Pomoz mi prosím, abych byla ve svém vlastním životě přičinlivou a také 
věrně předávala Slovo svým dětem, aby vycházelo i z jejich úst. Amen.“

PROHLÁŠENÍ:

Vychovávám děti , aby mluvily Boží slovo!

Nancy Campbell
www.aboverubies.org

Maminko, jestli 
z tvých úst 

nevychází Boží 
slovo, nestane se 

součástí  života 
tvých 
dětí . 
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Manželky rády berou své manžely na svatby. Doufají toti ž, že hody lásky poslouží jako star-
tovací kabely a probudí v duši jejich muže nějakou tu romanti ku. Když se brali Jimmy a 
Tanya, všiml jsem si, jak se mnohé páry drží za ruce a tulí se jeden k druhému. Dámy, ono 
to prostě funguje!

Všechno jsem to viděl z první řady. Nebo lépe řečeno, z první „tribuny“. Měl jsem toti ž výsa-
du oddávat ten mladý pár, který je mi nade vše drahý. Vrcholem pak byla chvíle, kdy ženich 
s očima navrch hlavy sledoval, jak uličkou přichází jeho překrásná nevěsta.

Byla to nádhera, bylo to dojemné. Jimmy je i za běžných okolností  radostný chlapík, ale 
v těch okamžicích zářil něčím, co jsem u něho nikdy předtí m nespatřil. Těžko se to popisuje. 
Úžas. Ohromení. Nezaměnitelná, neutajitelná a nespoutaná láska. Vyjádřil bych to nejlépe 
slovy: „Wow!“

Vráti lo mě to zpět k modlitbě, kterou jsem se modlil před mnoha lety na naší svatbě: „Pane, 
kéž nikdy nepřijdu o ten zázrak, ze kterého se mi tají dech: Ze všech na světě sis vybrala prá-

vě mne!“ Všichni manželé vědí, jak je snadné o tento zázrak 
přijít, když se nahromadí mračna, zranění, trable a dostaví 
se všednost, umocněná dlouholetou důvěrnou známostí .

Jenže to není zázrak míněný jen pro svatební den. Měl by 
být – může být – na celý život. Zůstávám vždy v úžasu nad 
pokladem v člověku, který vám do rukou svěřil svůj život. 
S prosbou, aby Hospodin, jenž „jest svědkem mezi tebou 
a manželkou mladosti  tvé“ (Malachiáš 2:14), znovu zažehl 
oheň. Protože jak říká Jan: „láska z Boha jest, … nebo Bůh 
láska jest“ (1. Jan 4:7-8).

Vím, jaké to je, když člověk stojí tváří v tvář vyhlídce, že svoji nevěstu už neuvidí živou. 
Tolik Bohu děkuji, že mi ji vráti l zpět. Dal mi šanci znovu s láskou chránit tento jedinečný a 
převzácný poklad, který mi svěřil. Ale znovu ji docenit jako poklad je volba, která by neměla 
plynout z krize.

Manželství – stejně jako lodě – někdy postupně naberou svijonožce, a ti  je potom nadmí-
ru obtěžkávají: roztrpčenost, nahromaděný hněv, zraňující slova, tvrdohlavé neodpuštění, 

Úžas nad nevěstou

Ron Hutchcraft 

... to není 
zázrak 

míněný jen 
pro svatební den. 
Měl by být – může 
být – na celý život.
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srdce, které ochladlo nebo zatvrdlo. Vaše celoživotní láska 
má příliš velkou hodnotu na to, abyste si ji nechali ukrást 
temnými silami a přišli o ni.

Dobrou zprávou je, že ten samý Ježíš, který si kdysi vybral 
svatbu jako místo svého prvního zázraku, je stále u díla a 
činí zázraky uprostřed manželství. Obvazuje rány „skrou-
šených srdcem“, jak říká Bible. Dává „okrasu místo popela, 
olej veselé místo smutku“ (Izaiáš 61:1,3). Nahrazuje léta, 
„kteráž sežraly kobylky“ (Joel 2:25). A zaslibuje, že „ode-
jma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité“ 
(Ezechiel 36:26). Bible říká: „Aj, nové činím všecko“ (Zjeve-
ní 21:5). Ježíš je schopen znovu zažehnout lásku tam, kde 
láska pohasla, láskou ze svého velikánského srdce.

Když jsem spatřil ten vroucně milující pohled na tváři ženicha, mysl mi zalétla k Ježíši, jak 
On s láskou hledí na tu, kterou Bible popisuje jako Jeho „nevěstu“. Rozhodl se tak nazvat ty, 
pro které zemřel. Zemřel za ty, kteří Mu skrze víru v Něho patří.

Ježíš se nazval „ženichem“ a řekl: „Kdož má nevěstu, ženichť jest“ (Jan 3:29). Naše dnešní 
slovo z Bible objasňuje důvod, pro který jsme se rozhodli se Mu vydat – On nás toti ž miluje 
jako žádný jiný. V 1. Janově dopise se píše: „Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou 
za nás položil…“ (1. Jan 3:16). I když to může znít nepředstavitelně, Ježíš na nás hříšné a 
bláznivé hledí a říká: „Radši zemřu, než abych vás ztrati l.“ 

Je to láska, kterou nemohu a nebudu pomíjet. Na svatbě jsem spatřil, jak On vnímá mne 
a všechny, kteří jsou Jeho – nezaměnitelná, neutajitelná, nespoutaná láska. A spatřil jsem, 
v podobě té mladé nevěsty, odpověď na takovou lásku – vydání sebe sama Tomu, který 
svojí krví dokázal, že Mu můžete svěřit svůj život.

Jsem přemožen. Když nyní o té úžasné lásce píšu, nechci, aby ji někdo minul. A prosím vás 
dnes, pokud jste se nikdy neotevřeli lásce, která za vás položila život – lásce Kristově – vy-
znejte právě dnes: „Ježíši, ode dneška, od tohoto okamžiku už nechci jen chodit na shro-
máždění, která jsou o Tobě. Už nechci jen vědět, že jsi. Chci Ti patřit. Jsem Tvůj.“

... ten samý 
Ježíš, který 

si kdysi 
vybral svatbu 

jako místo svého 
prvního zázraku, je 

stále u díla a činí 
zázraky uprostřed 

manželství.
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Nepromarni svůj život
Dnešní svět se vás snaží přesvědčit, že ideální 
život spočívá v tom, že nemusíte za nic nést 
odpovědnost a nemusíte vynakládat žádné 
úsilí. Ale takový život by byl neduživý jako 
tělo člověka, který se nikdy nepohnul a nikdy 
nespatřil slunce. Mohli bychom ho přirovnat 
k té podivné rybě, která žije v naprosté tem-
notě největších hlubin oceánu. Za celý svůj 
život nepotkala nic tvrdého a je úplně bez-
barvá a průhledná. Něco takového v podsta-
tě chceme, když toužíme po 
snadném žití .
John Piper ve své knize Ne-
promarni svůj život sdílí s 
čtenáři následující příběh:
Vysvětlím vám, co je to trage-
die. Ukážu vám, jak promar-
nit svůj život. Zamyslete se 
nad příběhem z únorového 
vydání Reader’s Digest 1998, 
vyprávějícím o manželském 
páru ze severovýchodní čás-
ti  USA, který „před pěti  lety 
odešel do předčasného důchodu. Jemu teh-
dy bylo 59 a jí 51 let. Žijí v Punta Gorda na 
Floridě, plaví se na své devíti metrové rybář-
ské lodi, hrají soft ball a sbírají mušle.“ Když 
jsem si to přečetl, nejdřív jsem myslel, že jde 
o vti p. Nějaká parodie na americký sen. Ale 
nebylo tomu tak.
Bohužel, ten sen zní takto: Dojít na konec své-
ho života – vašeho jedinečného a výjimečně 
vzácného, Bohem darovaného života – a do-

pusti t, aby to poslední, co v životě vykonáte 
před tí m, než vydáte počet svému Stvořiteli, 
bylo následující: hraní soft ballu a sběr mušlí. 
Představte si je, jak stojí před soudnou stolicí 
Kristovou: „Podívej, Pane, podívej se na moje 
mušle.“ To je tragedie. A lidé dnes vynakládají 
miliardy dolarů, aby vás přesvědčili, a vy jste 
tento tragický sen přijali za svůj. Já ale protes-
tuji! Neberte to! Nepromarněte svůj život! 
Nechceme své životy promrhat. Proto dělá-
me obtí žné věci a proto vyzýváme vás, abys-

te také dělali obtí žné věci.
Theodore Roosevelt to nejlé-
pe vysti hl slovy: „Život v leh-
kosti  není v posledku uspo-
kojujícím životem, a co víc, 
je to život, který se naprosto 
nehodí pro ty, kteří chtějí na 
světě konat důležité dílo.“
Když neděláme těžké věci, 
nejenže neposloucháme Bo-
ha, ale směřujeme k tomu, 
aby se nám nedostávalo 
pravého, Bohem daného po-

tenciálu. A co hůř, jako by Bůh nestál za naše 
úsilí – nebo jako by nebyl schopen dokončit 
to, k čemu nás povolal. Jsou to silná slova, ale 
říkáme je, protože chceme, abyste se něčeho 
vyvarovali.
Chceme vás varovat před tí m, abyste byli 
jako Mojžíš, který řekl, když ho Bůh povolal, 
aby vedl izraelský lid: „Ale, Pane můj, nejsem 
řečník,“ a zapálil Boží hněv.
Chceme vás varovat, abyste nebyli jako Jere-

... všechno to 
říkáme, protože 
chceme, abyste 
oslavovali Boha. 

A Bůh není oslaven, 
když se Jeho děti  
omezí na to, co 

jim jde samo.

Dělej těžké věci! 
2. část

Alex a Brett  Harrisovi
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miáš, který řekl, když ho Bůh povolal, aby byl 
prorokem: „Aá, Pane Bože! Vždyť jsem ještě 
dítě!“ a Bůh ho napomenul tváří v tvář.
Chceme, abyste se vyvarovali toho, že bude-
te jako líný služebník v podobenství o hřiv-
nách, který neinvestoval do darů, které mu 
jeho pán dal, a skončil na dlažbě.
A všechno to říkáme, protože chceme, abyste 
oslavovali Boha. A Bůh není oslaven, když se 
Jeho děti  omezí na to, co jim jde samo. Není 
oslaven, když Jeho děti  nechtějí dělat obtí žné 
věci. Křesťanské povolání je obtí žné, ale je to 
také jediné povolání, které si 
tak neobvyklé úsilí zasluhu-
je. Je to život, pro nějž jste 
byli stvořeni.

Prožij to největší dobro-
družství
Historie ukazuje, že náš nej-
lepší život není ten nejpo-
hodlnější život. Muži a ženy, 
kteří vykonali pro Boha a pro 
lidstvo největší dílo, byli ti , 
kteří ze sebe vydali nejvíc, ti , 
kteří se postavili těžkostem 
čelem, nesnažili se jim vyhý-
bat, ale překonat je. Nehle-
dali vlastní pohodlí, ale dělali, co bylo třeba, 
nehledě na to, jak to bylo těžké.
Jsou to muži a ženy, kteří se rozhodovali niko-
li na základě vlastního prospěchu, ale dělali 
to, o čem věřili, že se Bohu nejvíc líbí. Jsou 
to muži a ženy, kteří zůstali věrni svému pře-
svědčení bez ohledu na cenu, kterou museli 
zaplati t. 

Vaše rizika budou vysoká
Amy Carmichaelová, která strávila desítky 
let jako misionářka v Indii, napsala: „Nezdá 
se mi, že by misionářský (zlo)zvyk vydat se 
spíše snadnější než obtí žnější cestou nějak 
cti l našeho Pána, zvlášť když On sám si vybral 

tu těžší cestu. Je to jako bychom se nad Něj 
trochu povyšovali.“
Theodore Roosevelt, velký americký prezi-
dent, který ze slabého a nemocného dítěte 
vyrostl v silného a energického muže, později 
napsal, že nejvyšší forma úspěchu se přichytí  
pouze člověka, který „se nevyhýbá nebezpe-
čí, obtí žím ani těžké dřině“.
Připomíná nám to jeden fi lm, který jsme 
kdysi viděli, kdy bohatý rozmazlený mladík 
přemlouvá svého otce, aby mu dovolil jít do 
války. „Zasloužím si poznat prach a pot a od-

vahu a čest,“ plakal. „Zaslou-
žím si to.“ Uvědomil si, že 
promarňuje svůj život  v za-
hálce, a toužil po něčem vět-
ším. Přestože měl otevřené 
dveře k blahobytu a pohodlí, 
pochopil, že nejlepší život 
prožije, když se odváží věcí, 
které ho přesahují.
Nikde jinde to neplatí  víc než 
v našem vztahu s Bohem. 
Život pravého následovníka 
Kristova je to největší dob-
rodružství, do jakého se kdy 
můžete pusti t, ale je to vel-
mi náročné. John Piper píše: 

„Váš život bude těžký, vaše rizika vysoká a 
vaše radost bude plná.“ To je nádherný pa-
radox, že nejlepší život, který můžeme prožít, 
je život, kdy se mnohého odvážíme a velmi 
riskujeme pro Krista.

Radostně přijímej těžké věci
Kdybyste si z těchto přednášek měli odnést 
jedinou věc, odneste si toto: Naše největší 
radost a uspokojení nepřichází z toho, že se 
vyhneme těžkým věcem, ale když je radost-
ně přijmeme. Proto stejný Ježíš, který řekl: 
„Chce-li kdo jíti  za mnou, zapři sebe sám, vez-
mi svůj kříž a následuj mne,“ mohl také říct: 
„Mé jho netlačí a mé břímě je lehké.“ Násle-
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dovat Krista v Jeho šlépějích je náročné, ale 
je to dobré – a On je pro nás tí m nejlepším 
příkladem výjimečného života stráveného 
konáním  věcí pro Boží slávu.  
Jsme pevně přesvědčeni, že k takovému živo-
tu nás Bůh povolává nyní – ne za dalších deset 
či dvacet let, ale právě teď v našem „nácti le-
tém“ věku. Je to váš nejlepší život, ne váš nej-
snadnější život, jediný způsob, jak uniknout 
promarnění vašich „nácti “ let a potažmo ce-
lého vašeho života.
Boží slovo nám říká, aby-
chom zápasili o víru (Juda 
1:3), abychom se navzájem 
budovali (Juda 1:20), aby-
chom byli přičinliví (2. Pet-
rova 3:14). Máme být stříz-
liví a bdělí, odolávat ďáblu 
(1. Petrova 5:8-9) a pevně 
držet vyznání své víry (Ži-
dům 4:14). A nadto je nám 
přikázáno, abychom usilova-
li o to, abychom vstoupili do 
Božího odpočinutí  (Židům 
4:11), abychom utí kali mla-
dickým vášním a usilovali 
o spravedlnost, víru, lásku a pokoj (2. Timo-
teovi 2:22). Jsme popisováni jako dobří vo-
jáci, trénovaní atleti  a těžce pracující farmáři 
(2. Timoteovi 2:1-6). Trénujeme, pachtí me 
se, sloužíme, učíme se, bdíme, nepolevuje-
me, utí káme, snažíme se, bojujeme, pevně 

se držíme, běžíme a pevně stojíme.

Čemu věnovat svůj život
Pokud hledáte, čemu byste věnovali svůj ži-
vot, pak toto je návod. Bude to po vás vyža-
dovat všechno a vrátí  vám to víc, než si vůbec 
dokážete představit.
Přesně toto měl na mysli Jim Elliot, když řekl: 
„Není hlupák ten, kdo dá, co si nemůže za-
chovat, aby získal, oč nemůže přijít.“
Toto slíbil Kristus, když řekl: „Kdo chce zacho-
vat svůj život, ztratí  jej.“
O tomto mluvil G. K. Chesterton, když napsal: 
„Křesťanský ideál nebyl vyzkoušen a shledán 
nesplnitelným, byl shledán těžkým a nikdo se 
ho nepokusil naplnit.“

To nejlepší, co Bůh má, je tu pro tebe
Naším snem je, aby naše generace byla tvo-
řena těmi, kteří zjistí , že křesťanský ideál není 
jednoduchý k naplnění, a přesto se na něj 

snaží dosáhnout  – s vědo-
mím, že milující Bůh, který by 
nás nikdy nezanechal v tom 
stavu, v jakém jsme, a který 
touží po tom, abychom rost-
li, bude také potěšen naším 
prvním křehkým, klopýtavým 
úsilím, které zítra vynaložíme, 
abychom udělali tu nejprostší 
těžkou věc pro Jeho slávu.
George MacDonald, velký 
křesťanský spisovatel, upozor-
ňoval na to, že každý otec je 
potěšen prvními pokusy ba-
tolete o samostatnou chůzi, 

ale žádný otec by se u svého 
dospělého syna nespokojil s ničím menším 
než s pevnou, jistou, mužnou chůzí. Stejným 
způsobem, řekl, „je snadné Boha potěšit, ale 
těžké uspokojit.“ A proč bychom vůbec měli 
po Bohu chtí t, aby se kvůli nám spokojil s ně-
čím menším než tí m nejlepším?

Následovat Krista 
v Jeho šlépějích je 
náročné, ale je to 

dobré... k takovému 
životu nás Bůh 

povolává nyní – ne 
za dalších deset 
či dvacet let, ale 

právě teď v našem 
„nácti letém“ 

věku.
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Každý den věnujeme půl hodinky, než se 
začneme učit, tzv. minutovkám — minutu 
mají děti  mluvit na nějaké téma (česky či 
anglicky), za minutu musí spočítat určité 
množství příkladů, minutu hledáme na 

mapě, minutu máme poznávačku rostlin 
a živočichů, minutu říkám dějepisné 

termíny a děti  odpovídají apod. Prostě 
takové 

velmi zhuš-
těné rychlé 
opáčko pro 
upevnění 
informací. 

Lucka

Vylepte si na růz-
ná místa v bytě 

plakátky s tí m, co 
děti  právě probí-
rají – vyjmenova-
ná slova, časové 

přímky, aktuální slovíčka z různých 
jazyků, slovní druhy, různé přehle-
dy, obrázkové karty významných 

panovníků… Můžou být přilepené 
na dveřích, připevněné kolíčky na síť 

nebo magnety na lednici. Jana

TIPY PRO DOMÁCÍ ŠKOLU
Spolu se zkušenými maminkami jsme pro Vás dali dohromady pár 
užitečných ti pů, které jsme za roky praxe v domácí škole nasbírali. 

Přejeme Vám, aby osvěžily Vaše každodenní snažení, které v Kristu 
určitě není marné! 

„Protož, bratří moji milí, stálí buďte a nepohnutelní, rozhojňujíce se v díle Páně 
vždycky, vědouce, že práce vaše není daremná v Pánu.“ 1 Kor 15:58

Nezapomeňte na velké 
nástěnné mapy!  Děti  

si v nich často rády 
čtou a velmi slušně se 

pak orientují. Jana

Naše děti  si rychle a 
dobře zapamatují to, 
co si mohou zpívat — 

doporučujeme vymýšlet 
písničky na 

to, co se děti  
právě učí. 

Anička

p

Zkuste si každý pátek udělat s dětmi 
„prezentace“. Z čerstvě probraného učiva si 

dítě připraví povídání na dané téma a prezentuje 
ho ostatním.  Když například probírá 

zeleninu a ovoce , vybere si mrkev a na 
čtvrtku napíše vše, co ví o mrkvi – mezi 

jakou zeleninu patří a dále jakékoliv 
další informace, které si například 

pomocí internetu vyhledá.  Mrkev k 
tomu i nakreslí a pro všechny připraví
mrkvový salát s receptem. ☺ Gabika

Zkuste využít učebnice či 
pracovní sešity s klíčem 

k zadaným úlohám!  
Dítě si může svou práci 

ihned zkontrolovat! Jana

Vy
ná

pla
dě
raj
ná

přímky, aktuální sloví
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Kříží se někdy vaše vůle s vůlí vašich dětí ? Po-
kud je vychováváte, tak určitě ano. A možná 
si stejně jako já v takových okamžicích pře-
jete mít více moudrosti  shůry. Možná někdy 
váháte a kladete si v duchu otázku, zda nejste 
příliš mírní, anebo naopak zase příliš přísní. 
A je vůbec možné být obojí zároveň? Jedna 
drobná životní zkušenost mi napověděla …
Rád pracuji se dřevem. Je to úžasný materiál, 
který navzdory zdání dokáže být velmi tvár-
ný. Je stvořen k tomu, aby se poddal rukám 
truhláře a stal se z něho krásný a užitečný 
předmět. Je také schopen do sebe nechat 
jemnou rukou řezbáře vti sknout obraz. Mno-
hokrát jsem do ruky vzal kus starého zašlé-
ho dřeva a to se pod mýma rukama měnilo 
a měnilo, dokud znovu nezazářila ztracená 
krása a čistota. 
Při té práci často přemýšlím o Ježíši Kristu. Vi-
dím obraz. Uprostřed tesařiny Otec připravu-
je Syna na dílo, které může vykonat jen On. 
Čeká Ho práce s tí m nejvzácnějším dřevem – 
s lidskou duší. Vidím, jak do dřeva soustře-
děně a s citem hloubí zádlab … Brzy však 
přijdou dny, kdy bude muset světlem pro-
niknout temnotu v hloubce lidských srdcí. 
Vidím, jak soustředěně opracovává drsný a 
nerovný povrch … Už zakrátko bude odstra-
ňovat drsné slupky a tvrdé nánosy, pod nimiž 
se ukrývají znavené a zklamané duše žíznící 
po živé vodě. Vidím Otce, jak učí Syna síle a 

citlivosti . Musí porozumět, že i drobná 
chyba může způsobit, že dobrý 
kus dřeva je nenávratně zmařen 

nebo vyžaduje zdlouhavou opravu.
Nedávno jsem vyráběl skříňku z borovice. 
A protože se její konečná podoba od původ-
ního plánu v průběhu práce změnila, bylo 
potřeba do zaoblených a ohlazených boků 
vyfrézovat čtyři hluboké drážky. Rychle jsem 
si uvědomil, že se to neobejde bez dvou na 
první pohled zdánlivě si odporujících pří-
stupů. Budu muset použít velkou citlivost a 
jemnost pohybu, aby se dřevo, zvláště na za-
čátku a na konci drážky, nevyští plo. Zároveň 
budu muset uplatnit značnou sílu a pevné 
vedení nástroje, abych frézu dřevem protla-
čil. Věděl jsem, že to není snadný úkol a že 
jedinou svou neopatrností , nepozorností  či 
přeceněnou sebejistotou mohu zmařit hodi-
ny své předchozí práce. 
Soustředěně a s bázní jsem se do toho pusti l. 
A vtom i ke mně začal mluvit Otec. ☺ Řekl 
mi, že stejně pracuje se „dřevem“ On. Pracu-
je jemně a citlivě. Ke každému má jedinečný 
přístup. A zároveň používá velikou sílu a moc, 
aby dosáhl touženého výsledku. Uvědomil 
jsem si, že kdyby Bůh neměl silnou, jistou a 
zároveň nesmírně jemnou a citlivou ruku, 
nikdo z nás by s Ním možná již nechodil. Po 
cestě bychom se někde vyští pli či odlomili.
Pochopil jsem, že stejně jako On jedná 
s námi, i my máme jednat s druhými. Nemá-
me žádný lepší vzor. A obzvláště to platí  ve 
výchově a ve vztahu s našimi dětmi. Musí 
být zastoupeny oba Boží přístupy – mírnost 
i přísnost. Jeden bez druhého se neobe-
jde, a pokud ten či onen chybí, má to vážné 

O práci se „dřevem“

Roman Oulický
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důsledky. Trpké ovoce jejich nepřítomnosti  
pak dospělé děti  někdy ještě dlouho sklízejí 
ve svých životech. 
Jsme-li shovívaví nebo tolerantní k neposluš-
nosti , vzpouře či soběstřednosti , pácháme 
na svých dětech násilí, protože je tí m zbavu-
jeme možnosti  vzepřít se a vymanit vnitřní-
mu diktátu vlastní padlé přirozenosti . Z toho 
důvodu nás, rodiče, Boží slovo tak důrazně 
nabádá: „Neodjímej od mladého kázně; nebo 
umrskáš-li jej metlou, neumřeť. Ty metlou jej 
mrskávej, a tak duši jeho z pekla vytrhneš.“ 
(Přísloví 23:13,14) Naše děti  potřebují na-
tolik milující pevnou ruku a autoritu, že je 
nepřipraví o sklizeň nepříjemných důsledků 
špatných rozhodnutí  a ži-
votních kroků. Na jednom 
místě je láska popsána tě-
mito slovy: „Kdo zdržuje 
metlu svou, nenávidí syna 
svého; ale kdož ho miluje, 
za času jej tresce.“ (Přísloví 
13:24) Nedostatek přísnos-
ti  a kázně poukazuje na ne-
dostatek pravé lásky – té, 
která má na mysli skutečné 
dobro našich ratolestí . A to 
i za cenu občasné bolesti , 
slz a naší osobní oběti  po-
třebné ke zvládnutí  nepříjemných konfl iktů. 
Druhým pólem je přísnost bezduchého zá-
konictví. Ta má tendenci rychle spatřovat jen 
to, co je negati vní, a jen zdráhavě a skoupě 
udílet povzbuzení či ocenění. Snahu napra-
vovat jen vnější projev či fasádu místo nápra-
vy vnitřní podstaty Boží slovo popisuje slovy: 
„Mající způsob pobožnosti , ale moci její za-
pírajíce.“ (2. Tim. 3:5) Obklopíme-li své děti  
zdí pravidel, nařízení a zákazů, aniž by uvnitř 
skutečně pochopily, proč je pro ně dobré se 
poddat, proč dělat to či ono, a naopak proč 
toto a tamto nedělat – pak pravděpodobně 
připravujeme časovanou bombu. V mnoha 

případech se dítě v pozdějším věku či do-
spělosti  vzepře všemu, co jsme se mu snažili 
předat, a vytrhne se z těsné klece, proti  kte-
ré se v skrytu stejně vždycky bouřilo. Vydá 
se vlastní cestou, často s katastrofálními dů-
sledky a rozséváním smrti  všude okolo sebe. 
Možná vás, jako mne, napadají konkrétní lidé 
a zkušenosti . Zřejmě proto Boží slovo otcům 
říká: „Otcové nepopouzejte k hněvivosti  dí-
tek svých, aby sobě nezoufaly.“ (Kolossen-
ským 3:21) Bude-li nám scházet jemnost, 
vlídnost a citlivost, děti  tí m postupně odradí-
me a narušíme jejich vnitřní ujištění, že nám 
o ně opravdu jde, že mají otevřené dveře a 
mohou přijít s jakýmkoli trápením. Bůh nás 

nabádá, abychom měli jem-
né srdce a hojnou naději.
Každé z našich dětí  je origi-
nál, některé potřebuje více 
to, druhé ono. Vždy to musí 
být správná „směs“ vlídnosti  
a přísnosti . Náš přístup musí 
být vyvážený a musí mít v ži-
votech dětí  cíl – změnu srd-
ce a charakteru a vytvoření 
pevného a trvalého vztahu 
s Bohem. Ten jediný zůstane 
skutečnou zárukou, že naše 
děti  půjdou po správné ži-

votní cestě a nikdy se od ní neodchýlí. 
Porozuměl jsem, že práce se dřevem není jen 
pro sobotní odpoledne v dílně. Je to každo-
denní dílo uprostřed lidí, které Bůh vložil do 
mého života – v rodině, v církvi, v zaměstnání, 
prostě kdekoli. A není jen pro tesaře či truh-
láře. Je to povolání pro každého z nás. ☺ 
Zjišťuji přitom, že někdy selhávám pro nedo-
statečnost svého vlastního charakteru. Buď 
tí hnu k  tvrdosti , nebo naopak přehlížím věci, 
které bych měl napravit.  Vím však, že to není 
konec. Mám toti ž od koho se naučit, jak 
to činit správně – od Otce.

Řekl mi, že stejně 
pracuje se „dřevem“ 
On. Pracuje jemně a 
citlivě. Ke každému 

má jedinečný přístup. 
A zároveň používá 
velikou sílu a moc, 

aby dosáhl touženého 
výsledku.
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Dobré ráno, všichni se dobře vyspali?  Dnes 
bych chtěla začít slovo pro děti  připome-
nutí m jednoho verše, který nám četl bratr 
Burt, když tady byl naposled. Bylo to o upev-
ňování našeho povolání a vyvolení. Když 
jsem přemýšlela, jak svým dětem vysvětlit, 
co tento verš znamená, napadl mě balónek. 
Nafukovací balónek, který je naplněný heli-
em. Provázek je pěkně napnutý, když ho na 
něm držíte, a takový balónek je připravený 
uletět. Co, děti , uděláte, aby vám neuletěl? 
Chvíli ho pevně držíte. Ale když pak chcete 
jít něco dělat, a přitom ne-
chcete o balónek přijít? Co 
s ním uděláte? … Dáš ho 
mamince. ☺ Dobře.  A co ty, 
Haničko? Přivážeš si ho na 
ruku. Já jsem si ho vždycky 
přivázala na ruku nebo na 
poutko, do knofl íkové dírky, 
aby mi neuletěl.

To naše povolání a vyvolení 
v Kristu je jako takový baló-
nek. Když ho pustí te, uletí . 
Rozumíte mi? Je to jen při-
rovnání. Když jsem měla balónek uvázaný 
na ruce, často jsem si kontrolovala, jestli 
ho ještě mám. Pořád jsem se ujišťovala, že 
tam je, a někdy jsem si ho třeba uvázala 
i na dva uzlíky, protože jsem se bála, že mi 
uletí . Podobně je to i s tí m naším povolá-
ním a vyvolením. Aby nám „neuletělo“, 
máme si ho neustále upevňovat. 

Přemýšlela jsem nad tí m, jak byste si vy, 
děti , mohly své povolání upevňovat. A na-
padlo mě jedno slovo. Napíšu vám ho teď 
na tabuli. Samíku, přečetl bys nám ho, pro-
sím? SPOLEHLIVOST.

Děti , co znamená být spolehlivý? Pokud 
jste spolehlivý člověk a někdo vám zadá 
úkol, pak ho pečlivě vykonáte. A lidé, kteří 
vám úkol zadali, vám můžou věřit.

Podívejme se do Božího slova a připomeň-
me si několik lidí a jejich 
život. Zaměříme se na to, 
v čem byli spolehliví a co 
se z toho můžeme naučit. 
V Bibli máme příklady jak 
spolehlivých lidí, tak těch, 
na které nebylo spolehnutí . 
Já bych chtěla, abychom si 
popovídali o těch, kteří jsou 
spolehliví. Poprosila jsem 
Verunku, aby mi nakreslila 
prvního takového člověka. 
Až uhodnete, o koho jde, 
řekněte … Aničko? Ano, Mi-

riam. Malá, nebo velká? Malá Miriam. Co 
dostala za úkol? Hlídat Mojžíše. A kde byl 
Mojžíš? Na řece. Maminka Jochebed dala 
malé Miriam za úkol hlídat brášku. Hlídat 
sourozence. A teď mi řekněte, v čem byla 
spolehlivá a jak víme, že to udělala dob-
ře? Zeptám se někoho staršího. Jak víme, 
že svou práci udělala dobře? Nejenom, že 

O spolehlivosti 

Kristýna Klusoňová

Přemýšlela jsem 
nad tí m, jak 

byste si vy, děti , 
mohly své povolání 

upevňovat. 
A napadlo mě 
jedno slovo.

SPOLEHLIVOST.
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se Mojžíšovi nic nestalo, ale co se přihodi-
lo? Našli ho vojáci? Nenašli. Kdo ho našel? 
Faraonka. ☺ A kde byla Miriam celou tu 
dobu? Šla domů, protože ji to už nebavi-
lo? Ne. Čekala u řeky. Chtěla vědět, jak to 
dopadne, a když faraonova dcera našla ko-
šík s miminkem, Miriam jí řekla, že jí najde 
chůvu, kojnou pro Mojžíše. Malá Miriam 
dostala úkol a zůstala u Mojžíše tak dlou-
ho, než přišla princezna. Princezna přišla 
k řece, našla košík a malá Miriam tam byla 
ve správnou chvíli, ve správný čas, aby řek-
la princezně, že jí najde chůvu. Díky tomu 
se Mojžíš dostal zpátky ke komu? Jášo? 
Ke svojí mamince. Díky tomu ho maminka 
mohla kojit a vychovávat, a dokonce za to 
dostala zaplaceno. Takže zabezpečila celou 
rodinu. Teď si představte, že by to Miriam 
přestalo bavit, bylo by jí jedno, co se sta-
ne, řekla by si, že už je to dlouho a že ra-
ději půjde domů. Tak by tehdy princezna 
možná našla Mojžíše, ale dala by ho jiné 
chůvě. Princezna sama by ho nevychová-
vala, to nebylo zvykem. Takže vidíte, že 
když malá Miriam byla spolehlivá a dobře 
udělala jednoduchý úkol, který jí maminka 
dala, byla na správném místě a ve správný 
čas. Udělala tak velikou věc. A kromě toho, 
jaký dopad to mělo na jejich celou rodinu? 
Měli víc peněz, večer mohli být pohroma-
dě, děkovat Hospodinu, určitě se to všude 
vyprávělo, to se neutajilo. Rozumíte mi? 
Mělo to veliký význam. Takže, kdo z vás by 
chtěl udělat vždycky úkol jako malá Miri-
am? Byla to malá holčička, která díky své 
spolehlivosti  udělala velkou věc.

Teď bych potřebovala dalšího rychlého 
kreslíře. Lucinko. Až zase budete vědět, 
koho jsme nakreslili, řekněte … Pavlínka 
už poznala, kdo to je. Eliezer, Abrahamův 
služebník. Znáte jeho příběh? Co dostal za 
úkol, Davídku? Najít Izákovi manželku. Ab-

raham už byl starý, už na to sám neměl sílu, 
a tak si zavolal svého nejvěrnějšího služeb-
níka. Všechno, co Abraham měl, spravoval 
tenhle muž Eliezer. Abraham mu řekl, že 
musí dojet do země, ze které Abraham sám 
vyšel. Že musí odjet do jeho domu, k jeho 
příbuznosti , a mezi příbuznými najít Izáko-
vi nevěstu. A jak víme, že Eliezer vykonal 
dobře svou práci? Protože našel nevěstu. A 
jaký dopad to mělo na celou jejich rodinu? 
Co by se stalo, kdyby neudělal dobře svou 
práci? Kdyby tam jen tak přijel, sedl si ke 
studni a řekl si: „Tak jsem tady. Mám žízeň. 
Mých deset velbloudů má taky žízeň. Napi-
jeme se tady ze studny a půjdu do města. 
Zaťukám u někoho z rodiny, tam nějakou 
nevěstu vyberu a jedu domů.“ Splnil by tak 
Eliezer úkol? Splnil. Ale jak by to mohlo 
dopadnout? Přemýšlejte, děti . Přivedl by 
někoho jiného. Určitě Rebeka nebyla jedi-
nou dívkou mezi příbuznými. Tenkrát byly 
rodiny velké.

Abrahamův služebník to udělal nějak zvlášt-
ně. Co dělal, když dorazil ke studni? Verun-
ko? Modlil se. On nejenže přijel a věděl, že 
musí dobře udělat svoji práci, ale věděl, že se 
taky musí za ten svůj úkol modlit. Věděl, že 
i bez Boha by nějakou nevěstu nejspíš 
přivezl, ale to on nechtěl. Věděl, že když 

Malá Miriam hlídá bratříčka Mojžíše v rákosí.
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dostane nějakou práci, musí ji dělat spolu 
s Bohem. Kde se to naučil, Pavlínko? Kde 
se naučil takovým způsobem chodit a dělat 
dobře svoji práci s Bohem? U Abrahama, 
když u něj vyrůstal. Abraham dokonce v jed-
nu dobu přemýšlel, když ještě neměl žádné 
děti , že Eliezerovi předá všechen svůj maje-
tek. Všechno se naučil u Abrahama.

Tady se píše, že se Eliezer modlil: „Bože, 
pomoz mi to udělat správně.“ Neustále 
si s Bohem povídal. A tam u té studny se 
s ním Bůh potkal. Rozumíte mi, děti ? Elie-
zer svůj úkol udělal na jedničku s hvězdič-
kou. Domů přivedl nejen nevěstu ze správ-
né země a ze správné rodiny, ale přivezl 
i svědectví o té nevěstě. „To je, Abrahame, 
opravdu ta pravá.“ Eliezer přijel, předal 
nevěstu, sedl si k Abrahamovi do stanu, 
ten ho možná poplácal po ramenou a řekl: 
„Dobrá práce.“ Eliezer mu mohl říct: „Víš, já 
jsem se modlil, já jsem se tak modlil.“ A Ab-
raham mu řekl: „Dobře děláš, dobře ses to 
naučil. Víš, že když něco děláš, tak se musíš 
modlit, dělat to s Bohem a udělat to pocti -
vě. Do práce je třeba dát nejen mozek, ale 
i srdce, duši, a modlit se o požehnání.“ 

Eliezer mohl popovídat celý příběh, jak 
to všechno bylo, a Abraham mohl klidně 
zavřít oči a vědět, že jeho syn má nevěstu 
od Hospodina. Protože se píše, že když Ab-
raham zadával Eliezerovi úkol, tak Eliezer 

říkal: „A co když ona se mnou nebude chtí t 
jít?“ Abraham mu odpověděl: „Dobře, v tu 
chvíli budeš zproštěn přísahy. Nemusíš od-
tamtud brát Izákovi ženu, jenom tam mého 
syna neodváděj... Ale já vím, že mi Hospo-
din řekl, že mám vzít synovi ženu tam z té 
země.“ Takže Abraham měl slovo. Eliezer 
jel na základě slova a úkolu, který mu Ab-
raham dal, ale sám se modlil a říkal: „Bože, 
já teď potřebuji, abys mi ukázal, která to 
je.“ Dal Hospodinu takový seznam, co by 
ta nevěsta měla splnit, a na konci se píše, 
„abych poznal, že jsi učinil milosrdenství 
s mým pánem Abrahamem“. Eliezer se na-
učil, že může mluvit s Bohem a slyšet Ho.

Víte, jaký život vedla Miriam, když vyrostla? 
Byla zapomenutá, zahořklá někde v koutě? 
Ne, byla to prorokyně. Však jí také vlezlo 
do hlavy, že i ona slyší z Boha, a byla vůči 
bratrovi neucti vá. Ale byla to prorokyně a 
píše se, že ji měli lidé opravdu rádi, protože 
když umřela, tak pro ni hodně plakali. To si 
přečtěte. 

Ale já vám, děti , chci říct velké tajemství. 
Vy si možná řeknete: Co já mám za úkol? 
Miriam aspoň hlídala brášku, to byl adre-
nalin. Vojáci, řeka a princezna, to by mě 
bavilo stát v tom rákosí. No, nevím, jestli 

... když něco děláš, tak se 
musíš modlit, dělat to 
s Bohem a udělat to 

pocti vě. Do práce je třeba dát 
nejen mozek, ale i srdce, duši, 

a modlit se o požehnání.

Eliezer našel Rebeku — budoucí manželku Izáka.
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by vás to bavilo. Nebo jet s deseti  velblou-
dy po poušti . Nikdy nevíte, jestli vás nepře-
padnou. A ještě sháníte nevěstu někomu 
jinému. To by byl průšvih, kdybyste vybrali 
špatně. 

Každý máte svou zodpovědnost. Kaž-
dý máte svoje povolání, svoji rodi-
nu a svoje úkoly. Já vám přečtu je-
den verš. Lukáš 16:11: „Poněvadž tedy 
v mamoně nepravé věrní 
jste nebyli, spravedlivého 
zboží kdo vám svěří?“ 

Lidé si někdy představují, že 
Bůh má pro ně velký úkol. 
Třeba jet na misii, stát v rá-
kosí a hlídat Mojžíše – to by 
byl pořádný duchovní úkol. 
Ale Ježíš říkal lidem, co stá-
li okolo něj: „Pozor, pozor, 
to byste něco přeskočili. 
Když jste nevěrní v přiroze-
ném, třeba i s penězi, které 
máte, s domácími úkoly, 
někdy prý nespravedlivými ☺, … Když v tom 
nebudete věrní, kdo vám potom svěří ty vel-
ké duchovní úkoly?“ Když nebudete chodit 
včas, nebudete hlídat brášku nebo sestřič-

ku, jak vám máma řekla, neuklidíte nádobí 
ze stolu, kdo vám potom jednou svěří vel-
ký duchovní úkol? To, děti , nejde přeskočit. 
A dám vám ještě jeden důkaz, že to nejde. 
V 1. Korintským 15:46 se píše: „Však ne nej-
prve duchovní, ale tělesné, potom pak du-
chovní.“ 

Nejdřív musíte být věrní v přirozeném a 
potom vám někdo svěří duchovní. Nej-

dřív musíte spolehlivě 
stát v rákosí se studený-
ma nohama, dávat nádo-
bí do myčky, vyndávat ho 
z myčky, psát domácí úko-
ly, přečíst pěkně všechno 
až do konce. A potom vám 
někdo svěří i duchovní 
úkol. A nezapomeňte, že 
i na ten domácí úkol i na 
to rákosí i na nějakou práci 
venku potřebujete Boží mi-
lost. Musíte se modlit, aby 
vám Bůh požehnal, abyste 
to udělaly správně. Kdo ví, 

s kým se v tu chvíli máte potkat. Kdo ví, kdo 
vás zpoza plotu pozoruje a komu to změní 
život. A někdy to i zvrátí  dějiny. Pán vám 
požehnej.

Každý máte svou 
zodpovědnost. 

Každý máte 
svoje povolání, svoji 
rodinu a svoje úkoly. 
... Nejdřív musíte být 

věrní v přirozeném 
a potom vám někdo 

svěří duchovní.
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„Synu můj, na učení mé nezapomínej, ale 
přikázaní mých nechať ostříhá srdce tvé. 
Dlouhosti  zajisté dnů, i let života i pokoje při-
dadí tobě. Milosrdenství a pravda nechť ne-
opouštějí tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš 
je na tabuli srdce svého.“ (Přísloví 3:1–3)

Volání o pomoc

Drahá Elisabeth,

pomoc. Jsem zcela zdrcená. Mám pocit, 
jako bych dělala úplně všechno špatně. 
Mám několik malých dětí , nad kterými na-
prosto nemám vládu, a jsem zcela frustro-
vaná. Chtěla bych věci změnit, ale nevím, 
kde začít.

S pozdravem
jedna zoufalá mamka

Moje odpověď
Kdybych mohla mamince, která to napsala, 
říct jen jednu jedinou prakti ckou věc, aby 
mohla znovu popadnout dech, zněla by: 
Po celý den si své děti  držte při sobě. Ří-
kám tomu vázání rajčat k tyčkám. V podsta-
tě se nejedná o nic jiného, než co se kdysi 
v padesátých letech označovalo jako dohled 
nad dětmi, okořeněný dostatečnou mírou 
obecenství a vedení. Když to uděláte, uvidí-
te všechno, co dělají, a budete schopna je 
v tom buď podpořit, anebo zarazit – podle 
toho, co bude žádoucí. Tak své děti  pozná-

te a naučíte se rozpoznávat a chápat, co se 
děje v jejich hlavách a srdcích. Nebudete 
schopna vychovat dítě, které vám není do-
statečně blízko na to, abyste ho poznala a 
vychovala. Držte si děti  u sebe. To vám dá 
příležitost být rodičem, jakým v pravdě tou-
žíte být.

Vaším cílem by měly být zbožné děti . To 
znamená vycvičit jejich srdce tak, aby pře-
mýšlela stejně jako Bůh, a těla tak, aby 
činila, co by činil Bůh. Držte si je při sobě 
(ty nejmladší a nejméně vychované přímo 
po vašem boku, ty větší a vychovanější 
minimálně ve stejné místnosti , alespoň 
do doby, než budou zcela důvěryhodné 
i za vaší nepřítomnosti ). Milujte je, pečuj-
te o ně, povzbuzujte je a vzdělávejte je 
bez ustání. Vyučujte je, kdo je Bůh a jaké 
jsou Jeho cesty. Když jsou neposlušné nebo 
mají špatný postoj, anebo dělají cokoli ji-
ného, co by zbožné dítě dělat nemělo, na-
pravte je okamžitě a vyžadujte od nich, aby 
to, co udělaly špatně, zopakovaly spraved-
livým způsobem. Jakmile vás ochotně po-
slechnou ochotně, se správným postojem 
(a dokud se tak nestane, nikdy je nepusťte 
dále), vraťte se k milování, pečování, vyu-
čování, vedení a zaučování a užívejte si je 
stejně jako předtí m.

„Na všelikém místě oči Hospodinovy spatřu-
jí zlé i dobré.“ (Přísloví 15:3)

Výchova zbožného dítěte

Elizabeth Krueger
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Zacílení na srdce
Bohužel, takových proseb o radu, jako je 
výše uvedená, jsem dostala prostřednictvím 
internetu stovky. Tito rodiče mají upřímnou 
touhu vychovat své děti  Pánu, ale nevědí, 
jak na to. V dnešní době tak rozšířené vý-
chovné metody založené na psychologii jim 
nezabraly. Většina z nich několik let tápala, 
zkoušeli různé metody a nyní mají kolem 
sebe malou bandu neurvalých mláďat, která 
k nim nemají úctu, neposlouchají je a smě-
řují do zkázy místo k víře v živého Boha. 

I když je výchova základům poslušnosti  vý-
chozím bodem, klíčové je 
vždycky srdce. Nelze vycho-
vat zbožné děti , aniž bychom 
věděli, jak se natáhnout k je-
jich srdcím a jak je oslovit. 
Proto se snažím vypíchnout 
zacílení na srdce – je to dů-
ležitější než vše ostatní. Když 
teď čtete mé podněty, ne-
berte je jako striktní pravidla, 
která musíte krok za krokem 
dodržet. Raději se snažte 
porozumět principům, které 
se za nimi skrývají, a pak při 
jejich používání uplatněte moudrost a krea-
ti vitu, aby co nejlépe pronikla k srdci vašeho 
dítěte a obráti la je směrem k Bohu i k vám.

„Protož jestliže opravdově poslouchati  bu-
dete přikázaní mých, kteráž já vám dnes 
přikazuji, milujíce Hospodina Boha svého a 
sloužíce jemu z celého srdce svého a ze vší 
duše své…“ (Deuteronomium 11:13)

Základy a co jim předchází
„Nebo i já jsem člověk moci poddaný, maje 
pod sebou žoldnéře, avšak dím-li tomuto: Jdi, 
tedy jde, a jinému: Přijď, a přijde, a služební-
ku svému: Učiň toto, a učiní.“ (Matouš 8:9)

Učení poslušnosti , abyste už nemuseli učit 
nic jiného
U nás doma začínáme již v útlém věku děti  
učit, jak se poddat Bohu, proto, aby přija-
ly Jeho obraz. K tomu je potřeba je naučit 
jedinou věc – vždycky nás musí ochotně a 
se správným postojem poslechnout. Když 
touto jednou věcí začneme, nemusíme se 
už soustředit na nic dalšího. Může být něco 
jednoduššího? Jakmile vaše dítě porozumí 
poslušnosti , o vše ostatní je postaráno. Od 
této chvíle můžete dítěti  jednoduše říct, aby 
k vám přišlo, a ono poslechne. Můžete mu 
říct, aby si sebralo hračky, a ono to udělá. 

Můžete mu říct, aby se při-
chystalo do postele, a ono 
odběhne a udělá to. Můžete 
mu dokonce říct, aby pře-
stalo brečet, a ono se uti ší. 
Jediné, čemu potřebujete ty 
malé vyučit, je poslušnost.

Ano, samozřejmě, že čas od 
času bude potřeba provést 
údržbu a že vás stále ještě 
čeká mnoho vyučování a 
směrování, ale spatřujete 
ten potenciál? Jakmile se 

vám podaří vaše dítě přesvědčit, že jeho 
spravedlivá povinnost je poslouchat rodiče, 
a ne naopak, potřeba káznění téměř vymizí. 
Své dítě nebudete napravovat každých pár 
minut, jak byste se mohli domnívat, ale už 
jen velmi zřídka, přičemž jednoduché slovní 
napomenutí  postačí. A poněvadž intenzivní 
přetahovaná „rodič versus dítě“ skončila, 
budete schopni trávit převážnou část svého 
času v radosti  nad svými dětmi – tak, jak jste 
si to vždycky přáli. Budete je moci vyučovat 
věcem, které jsou pro vás důležité, a sdílet 
se s nimi o to, co považujete za zajímavé. 
Takový byl plán rodičovské výchovy od po-
čátku.

Vaším cílem by 
měly být zbožné 
děti . To znamená 

vycvičit jejich srdce 
tak, aby přemýšlela 
stejně jako Bůh, a 
těla tak, aby 
činila, co by 
činil Bůh. 
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„Summa všeho, což jsi slyšel: Boha se boj, a 
přikázaní jeho ostříhej, nebo na tom všecko 
člověku záleží.“ (Kazatel 12:13)

Čím začít?
Laura: Dobře, vyhodila jsem všechny svo-
je oblíbené knihy o šťastném rodičovství 
a jsem připravena začít od začátku. Jaký je 
první krůček výchovy? Moje dítě nepřijde, 
když ho zavolám, není schopné ti še sedět 
na shromáždění, neustále sahá na věci, na 
které nemá, a netuším, jak zvládnout jeho 
hrozné hysterické záchvaty. Kde mám začít 
a co mám dělat?

Elisabeth: V podstatě nejde o pořadí věcí, 
ale o datum, kdy začnete. Pamatujte na to, 
že neučíte sérii úkolů, ale všeobecnou po-
slušnost. Zvolte si datum a rozhodněte se, 
že budete své dítě držet u sebe a od toho 
okamžiku ho budete pilně vychovávat. Své 
dítě si užívejte a povzbuzujte ho ve všem, co 
dělá dobře a správně. Napravte ho vždycky, 
když se vám vzepře a odmítne poslušnost. 
A vytrvejte v tom. Tak. A to by mělo stačit.

Dobře, dobře, trochu to rozvedu. Například 
váš den hezky a hladce plyne a pak najed-
nou své batole zavoláte a ono odmítne 
poslechnout. Odložte, co zrovna děláte, 
a věnujte čas tomu, abyste mu vští pila, že 
musí udělat, co jste mu řekla, a přijít k vám. 
Nenechte ho dělat nic jiného, dokud vás ne-

uposlechne. Neustupujte a nevzdávejte se, 
dokud k vám ochotně a rychle nepřicupitá 
opakovaně třikrát za sebou. Potom, když už 
vás zase začalo pěkně poslouchat, může se 
vráti t ke své hře. Anebo, co je ještě lepší, 
věnujte mu čas, vyučujte ho a potěšte se 
s ním. 

Když mu čtvrt hodinky nato řeknete, aby 
vráti lo hračku, kterou ukořisti lo svému bráš-
kovi, a ono začne kňučet, odložte, co zrovna 
děláte, přijměte výzvu a dohlédněte na to, 
aby provedlo, co jste mu řekla. Pak to s ním 
opakujte tak dlouho, dokud to neudělá bez 
breku. A tak dále. Napravujte a vychovávej-
te ho při každém problému, který vyvstane. 
Vyplaťte ho, když je to nutné, a odměňte 
jej souhlasem a náklonností , když pěkně 
poslouchá. Pamatujte, že postoj jeho srd-
ce je důležitější než tělesné úkony, a proto 
nepřehlížejte špulení rtů, kňučení a další 
projevy vzpurného ducha. S takovými věc-
mi jednejte jako s každým jiným špatným 
chováním. Jednoduše řečeno, je to špatné 
chování srdce.    

Nezáleží na tom, s čím ve výchově začnete. 
Učíte své dítě, aby poslechlo s patřičnou 
ochotou a bylo příjemné. Neučíte ho, aby při-
šlo, podalo 
vám hrač-
ku nebo 
ti še sedělo 
na vašem 
klíně ane-
bo dělalo, 
p ř í p a d ně 
n e dě l a l o 
jakouko l i 
další dílčí 
věc. Cvičíte 
ho v po-
slušnosti, 

Je tu nějaký hlubší 
problém, se kterým 

je třeba nejprve 
jednat? Jsem 

důsledná? Dívám 
se pouze na skutky, 

nebo hledím 
i k srdci a pracuji 
na nápravě věcí 
skrytých uvnitř? 

1. zvolte si datum a rozhodněte 
se, že budete své dítě držet 

u sebe a od toho okamžiku ho 
budete pilně vychovávat

2. pamatujte, že postoj 
jeho srdce je důležitější než 

tělesné úkony...
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a když ho vycvičíte poslušnosti , nebudete ho 
muset už cvičit v dalších věcech.

Pokud jde o hysterické záchvaty, jakmile 
začnete trvat na tom, aby vás nevychova-
né dítě začalo poslouchat, jakékoli konfl ikty 
budou mít tendenci do hysterických záchva-
tů vyústi t. SKVĚLÉ! ÚŽASNÉ! Ostatní věci 
jsou většinou jen drobné bitvy, ale hyste-
rický záchvat se blíží skutečné válce. Zvítě-
zíte radši v několika drobných bitvách, nebo 
v celé válce? Vítejte hysterické záchvaty a 
další masivní projevy tvrdohlavosti  a své-
vole jako příležitost k vítězství v celé válce. 
Pokud zvítězíte v několika 
válkách spuštěných hysterií 
(a zvítězit určitě musíte), 
malé srážky jednoduše vy-
mizí a podobně i hysterické 
záchvaty.

„Dítky poslouchejte rodičů 
svých v Pánu; neboť jest 
to spravedlivé.“ (Efezským 
6:1)

Než začnete káznit
Jako bych slyšela námitky 
čtenářů: To je příliš zjedno-
dušené, moc obecné, příliš 
stručné. Jak na to oprav-
du? Prosíme o detaily. Dejte nám seznam. 
Řekněte nám, kde přesně máme začít. JAK 
mám naučit své batole poslouchat? Dobře, 
pustí m se do detailů a příkladů, ale napřed 
bych ráda zmínila několik důležitých oblas-
tí , nad nimiž se musíte zamyslet dříve, než 
začnete vychovávat, a které musíte mít na 
mysli během celého procesu. Týká se to dětí  
bez rozdílu věku, a s přibývajícím věkem do-
konce nabývají na důležitosti , protože starší 
děti  nejsou tak shovívavé. Tudíž je prosím 
neopomíjejte.

Některé oblasti  jsou velmi specifi cké, např. 
pár pátravých otázek položených dříve, než 
začnete káznit, jemná mluva a důslednost, 
zatí mco jiné oblasti  jsou spíše obecného 
rázu, např. jak vaše dítě povzbuzovat správ-
ným typem a množstvím pochvaly a jak zví-
tězit nad hněvem, který v rodiči provokuje 
jednání dítěte. Jakmile si probereme tento 
úvod, předložím vám velmi stručný sedmi-
krokový plán na výchovu batolete a v další 
kapitole budu pokračovat řadou detailů a 
příkladů, které vám pomůžou.

„Blahoslavený člověk nalézající moudrost, 
a člověk vynášející opatrnost.“ 
(Přísloví 3:13)

Kdy káznit
Přestože většina z nás má 
tendenci od svých dětí  oče-
kávat spíše méně než více, 
i tak bychom si měli předem 
položit pár otázek, abychom 
se vyhnuli případné nespra-
vedlnosti , před níž nás varuje 
list Efezským 6:4. Rozumělo 
mi dítě? Je vůbec schopné 
udělat to, oč jsem žádala? Je 
tu nějaký hlubší problém, se 
kterým je třeba nejprve jed-
nat? Jsem důsledná? Dívám 

se pouze na skutky, nebo hledím i k srdci 
a pracuji na nápravě věcí skrytých uvnitř? 
Trestám proto, že jsem nahněvaná, anebo 
proto, že mi skutečně jde o to nejlepší pro 
mé dítě? Pokud si před kázněním tyto otáz-
ky položíte, napomohou vám rozeznat, kdy 
skutečně káznit a kdy jen jednoduše přikrýt 
dětské chyby. A když ke káznění přistoupíte, 
pomohou vám tyto otázky u každého dítěte 
v každé konkrétní situaci určit ten nejlep-
ší výchovný prostředek. Nikdy nekázněte 
podle pevně připraveného seznamu pravi-
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del, aniž byste zvážili specifi cké či jedinečné 
okolnosti . Použijte Bohem daný střízlivý ro-
zum, abyste káznění prováděli spravedlivě a 
milosrdně.  

„ … nebo jsem věděl, že jsi ty Bůh milosti vý a 
lítosti vý, dlouhočekající a hojný v milosrden-
ství, a kterýž lituješ zlého.“ (Jonáš 4:2)

Křičet zakázáno
Když své dítě kázníte, nezvyšujte hlas. Všich-
ni jsme už slyšeli rodiče, jak volali: „Pepíčku? 
Pepo! … PEPO! … JOSEFE! OKAMŽITĚ POJĎ 
KE MNĚ! Pokud to děláte, učíte tí m své dítě 
jen to, že vás nemusí po-
slouchat, dokud nezačne-
te křičet. Ví, že do té doby 
nebudete s jeho neposluš-
ností  nijak jednat, tak proč 
by se mělo s poslušností  
obtěžovat dříve, než nasta-
ne kriti cký moment? Ne-
dělejte to tak. Na chvilku 
se zastavte a zamyslete se, 
jak dítěti  předat zamýšlený 
pokyn a zároveň od něho 
získat rychlou a kladnou 
odpověď. Nelíbilo by se vám mnohem více, 
kdyby na to stačil normální hlas? Prostě to 
říct jednou a zdvořile a dostat kladnou a 
ochotnou odpověď? Pokud ano, myslete na 
to při výchově. Dítě volejte a pokyny mu vy-
dávejte nezvýšeným hlasem. Jste-li si jisti , že 
vás slyšelo napoprvé, nevolejte ho dvakrát. 
Když nereaguje okamžitě a správně na prv-
ní zavolání, vstaňte a napravte ho. Je-li to 
nutné, nechť je váš hlas pevný, ale vždycky 
buďte důsledně klidní a příjemní, jak jen je 
to možné. Paul M. Landis ve své knize „The 
Responsibility of Parents in Teaching and 
Training Their Children“ (pozn. překladate-
le: Rodičovská zodpovědnost při vyučování 
a výchově dětí ) říká: „Důslednost s jemnos-

tí , ti ché vystupování a pevný hlas přesvěd-
čí dítě o naší upřímnosti  a záměru více než 
hněv a fi stule.“ S tí m se plně ztotožňuji.

„Snášelivostí  nakloněn bývá vývoda, a jazyk 
měkký láme kosti .“ (Přísloví 25:15)

Pokud se přisti hnete, že dítě ustavičně jen 
kázníte, je možné, že nad ním nebdíte. Po-
kud své dítě nesledujete, nemůžete být 
skutečně důslední. Napravíte-li dítě deset-
krát a pak jednou vynecháte, anulovali jste 
tí m vše, čeho jste v předchozích deseti  pří-
padech dosáhli. Ale pokud pilně zjednáte 

nápravu stokrát a pak pře-
hlédnete nějaký malý pře-
stupek, nebude znovuna-
stolení řádu trvat dlouho. 
Pamatujte však, že nejprve 
musíte být stokrát po sobě 
důslední. Činíte to tak?

Tím samozřejmě nemys-
lím, že byste nutně museli 
své dítě napravovat stokrát 
kvůli jedné a té samé věci. 
O tom to opravdu není. Ale 

stokrát ho napravíte pro libovolnou nepo-
slušnost z jakéhokoli důvodu – a PO SOBĚ. 
Dříve než si můžete dovolit přehlédnout ob-
časný poklesek, musíte své dítě přesvědčit, 
že vás musí poslechnout vždycky. Pak již ne-
dojde k recidivě ve špatném chování.

„Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha pří-
mého obnov u vnitřnostech mých.“ (Žalm 
51:12)

Jste-li si jisti , že vás 
slyšelo napoprvé, 

nevolejte ho dvakrát. 
Když nereaguje 

okamžitě a správně 
na první 

zavolání, vstaňte 
a napravte ho.
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