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probíhající prázdniny jsou k tomu, konec
konců, hezká příležitost.

Milí přátelé, čtenáři Přikrytí,
zdravím Vás z misijní cesty z Filipín, kde
jsem mimo jiné se svou nejstarší dcerou, a rovnou si dovolím začít veršem:
„Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám
Ducha svatého, jenž přebývá ve vás,
kteréhož máte od Boha, a nejste sami
svoji?“ (1Kor 6:19) Asi není třeba říkat
dvakrát, že nejen na misijní cesty, ale i na
bohabojný život, budování manželství,
výchovu dětí ke spravedlnosti, nemluvě
o domácí škole a jiných tématech, která
Vám v Přikrytí předkládáme, je potřeba
spousta energie. ☺ Energie občas chybí,
den není dost dlouhý, a tak jedeme na
dluh. Vždyť naše těla něco snesou, říkáme si, a aniž si to uvědomíme, pomalu
si pod sebou podřezáváme větev a hřešíme proti Božímu řádu. Naše tělo nám
totiž bylo dáno i s návodem. Zastavme se
proto trochu a nahlédněme společně do
Bible, návodu, který nám Bůh dal. Právě

Podívejme se, co říká Boží slovo o našem
stravování. Prozkoumejme, co říká o tom,
že se máme starat o svůj chrám. A co třeba mluví o spánku? (Téma velmi aktuální.
V rámci boje s časovými pásmy jsem sice
šel spát v deset hodin, ale je jedna v noci
a už jsem vzhůru a píšu tento úvodník.)
A pokud by se někomu zdálo, že daná
témata jsou neduchovní nebo se týkají
jenom našich fyzických těl, je na omylu.
Všechno jsou to nejenom praktické a rozumné rady, ale veskrze duchovní principy, které mají svůj obrovský význam. Vše
jde ruku v ruce, a tak kupříkladu nebudeme chtít krmit svoje děti ani brakem
z televize, ani brakem z fast foodu. Budeme se chtít naučit chodit rozumně spát
a odpočívat, ale i chodit v důvěře Bohu
a v odpočinutí. Rádi bychom Vám v tom
byli nápomocni skrze naše nebo převzaté články a předali Vám na stránkách Přikrytí novou inspiraci, povzbuzení a chuť
dělat věci tak, jak obmýšlel Hospodin
od počátku.
Martin Klusoň

Brky svými přikryje tě,
a pod křídly Jeho
bezpečen budeš.
Žalm 91:4
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Spánek a odpočinek
jako Boží příkaz i Boží zaopatření
Martin Klusoň

Abychom byli zdraví (duchovně, psychicky
i fyzicky), musíme dobře spát. Abychom
mohli dobře spát, musíme se naučit odpočívat. Abychom mohli odpočívat, musíme se
spolehnout na Boha a důvěřovat Mu. Abychom dokázali Bohu důvěřovat, musíme Ho
dobře znát.
Patrně není třeba psát na tomto místě odborné pojednání na téma, jaký vliv má nedostatek spánku na naše zdraví, psychickou
vyrovnanost a celkovou schopnost fungovat.
O tom snad není pochyb. Nechám prostor
lékařům a mnohé si dokážete sami najít na
internetu (mimochodem, udělejte to). Kvalitní spánek je oblast, která se blízce dotýká
i tématu rodiny – (ne)kvalitní spánek dětí
a maminek. Podle lékařů dochází během
noci, mimo jiné, k celkové detoxikaci a regeneraci organismu. Pokud zápasí vaše dítě
s různými náladami, zhoršenou poslušností
nebo zápasí ve škole, ověřte si, zdali jednou
z příčin není nedostatek dobrého spánku.
Dobrá, a proč tedy o spánku vlastně píšu?
Protože o něm píše Bůh ve svém Slově, a tak
toto téma považuji za důležité.
Odpočinek jako Boží nařízení
Pokud bychom měli udělat statistiku a hledali dva nejznámější oddíly v Písmu, dva
oddíly, které prošly perem, brkem, tonerem
nebo řezbářským dlátem rozličných mistrů
i obyčejných lidí nejčastěji, asi se nezmýlíme, sáhneme-li po Mojžíšově desateru a
Davidově 23. žalmu. Možná si hned nevybavíte, jak oba, relativně krátké úseky Bible,
hovoří o odpočinku nebo o spánku. Mojžíš
2

odpočinek přikazuje, David ho nabízí. Pojďme se na to spolu podívat.
Desatero přikázání zná asi každý, málokdo si
však uvědomuje, že bezkonkurenčně nejdelší je právě nařízení o odpočinku. Na Nezabiješ! Nepokradeš! Nesesmilníš! stačilo Bohu
jedno slovo, ostatní přikázání si vyžádala slov
několik. Na nařízení o sobotě, o odpočinku,
však potřeboval Bůh hned celé 4 verše a 77
slov: „Pomni na den sobotní, abys jej světil.
Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo
své; ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného
díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj
i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest
v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil
Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což
v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož
požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil
ho.“ (2.Moj. 20:8–11)
Zdá se, že Bohu opravdu záleží na tom, abychom si odpočinuli, abychom vstoupili do
Jeho pokoje, abychom si dokázali vymezit
prostor, kdy budeme odpočívat, a nepovažovali to za ztrátu nebo plýtvání časem. Celá
příroda kopíruje danou myšlenku, a tak kéž
bychom to pochopili i my a opustili egyptskou mentalitu, která tlačí představu, že
jsme jenom otroci, kteří se musí s bičem honit, aby podávali co největší výkon, a tomu
výkonu je kvalitní odpočinek jenom na překážku. Jenomže dnes nad sebou nemáme
otrokáře s bičem. Dnes jsme se těmi otrokáři stali my sami a bič dopadá na naše záda
z naší vlastní ruky. Honíme se a ukrajujeme
spánek z obou stran, trávíme dlouhé noci
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prací a ani na konci týdne si nedovolíme další povinnosti anebo ještě hůře, krmíme
vydechnout. Vždyť toho potřebujeme tolik se do noci různým brakem z televize. Hlastihnout. Dokonce si ještě možná myslíme, vou nám letí milión myšlenek celého dne a
že je to tak správné a že se to Bohu líbí.
ne a ne se zastavit. A to nemluvě o cestovní
Bůh nás ale ani v Novém zákoně nenechává horečce nebo o tom, když se děje něco nena omylu a říká: „Bojmež se tedy, aby snad zvyklého. Promítáme si poslední, emotivně
opustě zaslíbení o vjití do odpočinutí jeho, vyřčená slova svého klienta, nadřízeného,
neopozdil se někdo z vás.“ (Žid. 4:1) Jistě, partnera, dětí nebo třeba jenom souseda.
jistě, tento verš mluví na více rovinách a Popřípadě se horečnatě snažíme vymyslet,
o různých typech odpočinutí. Ale odpoči- z čeho zaplatíme složenky, jako by ráno nenutí fyzické je jedním z nich. Koneckonců, bylo moudřejší večera.
Hospodin umí být velmi jednoznačný: „Da- A přitom vedle nás stojí sám Bůh a něžně
remnéť jest vám ráno brzo vstávati, dlouho nám nabízí, že bude našim pastýřem. Nabísedati (chodit pozdě spát), a jísti chléb bo- zí nám, že nás uloží k odpočinku na zelených
lesti (trápit se), poněvadž Bůh dává milému pastvinách, že nás přivede k tichým vodám,
svému i sen (spánek).“ (Žalm 127:2)
že Mu prostě můžeme předat svoje starosti
A tak dnes různí odborníci
a v klidu jít spát. Svou naa vědci objevují a potvrbídku opakuje a konkreČastou příčinou naší
zují jenom to, co nám Bůh
tizuje v Novém zákoně:
neschopnosti
dobře
spát
už dávno ukázal, a vlastně
„O nic nebuďte pečliví
je to, že naším pastýřem
i nařídil. Dobrá, pokud
(o nic se nestrachujte, nenení Jahve, ale paseme se
jsme tedy došli k závěru,
bojte), ale ve všech věcech
že odpočinek a kvalitní
skrze modlitbu a ponížesami. A přitom vedle nás
spánek nás i našich dětí
nou žádost s díků činěním
stojí sám Bůh a něžně nám
je nezbytný, zbývá nám
prosby vaše známy buďte
nabízí, že bude
už jenom s tím něco uděBohu. A pokoj Boží, kterýž
našim
pastýřem.
lat. Bůh je připraven nám
převyšuje všeliký rozum,
s tím pomoci, protože odhájiti bude srdcí vašich
počinek/spánek je nejen
i smyslů vašich v Kristu
Božím nařízením, ale i Jeho zaslíbením.
Ježíši.“ (Fil. 4:6,7) Předejme své starosti Hospodinu a naučme to i naše děti. Naučme je
důvěřovat Bohu, „neboť vcházíme v odpočiOdpočinek jako Boží zaslíbení
„Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti ne- nutí my, kteříž jsme uvěřili“. (Žid. 4:3) Sednědostatku. Na pastvách zelených pase mne, k te si večer s dětmi před spaním a nechte je,
vodám tichým mne přivodí.“ (Žalm 23:1,2) aby vám řekly, čím se zabývají. Co je trápí, na
Hebrejské slovo  – ץברrabas, do češtiny sice co myslí. A pak je vezměte za ruku, obrazně
krásně, ale nepřesně přeloženo „pase mne“, i fyzicky, a přiveďte je před Boží tvář. Předejznamená „ukládá mne k odpočinku“ – ob- te společně všechny svoje starosti Bohu a vy
sahuje v sobě myšlenku „ohnout nebo slo- pak sami udělejte totéž. A nechť je jim (i vám)
žit všechny čtyři končetiny“. Častou příčinou příkladem Ježíš, který nesl všechny problémy
naší neschopnosti dobře spát je to, že naším lidstva, byl pronásledovaný lidmi i celým pekpastýřem není Jahve, ale paseme se sami. lem, a přesto všechno dokázal v klidu spát
Snažíme se postarat o rodinu, stihnout ještě i uprostřed bouře.
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Buďte úspěšným trenérem
Ron Hutchcraft

Nedávno jsme spolu se synem vzpomínali na dobu, kdy mu byly čtyři a on se učil hrát
baseball. Stál tam ve svých kraťáscích s pálkou a s míčkem. (Tedy, když byl malý, ne, když
jsme vzpomínali ☺.) Byl jsem pár metrů od něho a velmi jemně jsem mu nadhodil spodním
nadhozem. Zkusil se do míčku strefit, ale asi tak, jako kdyby sekal sekerkou, a já si pomyslel:
„Kdo ví, jestli se to vůbec někdy naučí hrát.“
Samozřejmě jsem mu dal laskavou lekci, takovou typicky taťkovskou. Řekl jsem mu: „Podívej, nemůžeš to hrát, jako když štípáš dříví. Pálka musí udělat hezký oblouček. Musíš takhle.
Hlavně se pevně rozkroč.“ A za čas bylo všechno jinak. Najednou jsem nebyl schopen nadhazovat dostatečně prudce a jemu se dařilo odpalovat tak, že míček lítal po celém hřišti.
Jo, byl fakt dobrej. A mě bavilo dělat trenéra. Doufám, že aspoň jedním důvodem, proč se
to naučil dělat správně už od začátku, jsem já ☺. Vlastně si myslím, že pro táty je docela
přirozené být trenéry, jsou v tom dost dobří. A dneska bych moc rád, táto, aby sis nasadil
trenérskou čapku a to, co děláš, aby mělo zásadní přínos.
Naše slovo pro dnešní den je zapsané v epištole Efezským 6:4. Trenéři, dávejte pozor! Píše
se v ní: „A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale vychovávejte je v cvičení a
v napomínání Páně.“ Chci shrnout, jak tento verš zní v Hutchcraftově překladu. Říká tatínkům dvě věci: Své děti neshazujte, ale naopak je pozvedejte.
Pojďme se podívat na první část verše. Vyjadřuje určitou negativní skutečnost a je specificky určen otcům. Napadlo mě: „Proč je to vůbec psáno na adresu otců, že nemají popouzet
své děti?“ Mámy by to samozřejmě také dělat neměly, ale je to výslovně adresováno otcům. Myslím, že tátové mají někdy vůči svým dětem strašně vysoká očekávání. Máme tendenci je frustrovat tím, že
Své děti neshazujte,
jim neustále zvyšujeme laťku, a nutíme je tak skákat výše
ale naopak je
a výše, a ony se musí pořád škrábat vzhůru. Je tak těžké se
pozvedejte ...
tátovi zalíbit.
Někdy si naše kousavé poznámky všímají pouze věcí, kteV první řadě je třeba,
ré je třeba zlepšit, a dětem přitom neříkáme, co udělaly
aby se (táta)
správně. Znám děti, které byly doslova poraženy a rozujistil, že svoje
hodly se, že už to ani nebudou zkoušet, protože tátovi se
dítě nikdy
prostě nezavděčí.
neshazuje.
O povolání trenéra se zde píše, že je v první řadě třeba, aby
se ujistil, že svoje dítě nikdy neshazuje. Není nic tak demotivujícího a nic nerozbíjí sebedůvěru a naději na dosažení
cíle více, než když dítě vnímá, že ho táta nebere. Ale toto je volání k duchovnímu trenérství,
nepíše se tam jen o shazování, píše se tam, že děti máme pozdvihovat. Jste duchovní vůdce
4
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vaší rodiny? Jste tím, kdo všechny svolá k modlitbě, a jste
Jste duchovní vůdce
táta, který motivuje k učení Božího slova nazpaměť? Jste
tím, kdo při společné večeři povzbudí ke sdílení a povídání
vaší rodiny? Jste tím,
o tom, v čem jste dnes rozeznali Boha při práci? Jste tím,
kdo všechny svolá
kdo vyučuje biblické příběhy a používá je v každodenním
k modlitbě, a jste
životě, kdo povzbuzuje k účasti na shromážděních a kdo je
táta, který motivuje
vzorem křesťanského jednání?
k učení
Možná řeknete: „Hmm, v tom se mi moc dobře nevede.“
Božího slova
Víte, muži mají tendenci se vyhýbat věcem, ve kterých se
jim nevede. Pokud se nám nedaří v nějakém sportu, tak se
nazpaměť?
obvykle neukážeme na tréninku. Jde mi softball, ale fotbal, to už je horší. Budu tedy hrát softball. Fotbal radši ne.
Jenže pokud budete čekat, až v tom budete dobří, nikdy
ani nezačnete. Začněte investovat čas do toho, abyste duchovně shromáždili vaši rodinu,
abyste měli společný čas v Pánu. Shromážděte je do Boží přítomnosti. Jediný způsob, jak
v tom selhat, je vůbec to nezkusit.
Pamatujte, že vás Bůh ustanovil pánem domu, máte povolání hlavního trenéra ve vaší rodině. Víte, co to znamená? Ano, přesně tak,… nikdy je neshazujte, ale vždycky pozvedejte
– v Kristu.

Jemnost – moje síla!
Linda Čapčíková

Po několika letech manželství se stále mnohému učím a moje první zamilovanost k mému
muži se pomalu (ale jistě! ☺) proměňuje a vyzrává v pravou lásku. V tom všem vidím, jak
si Bůh neustále používá náš manželský vztah k mé změně a konfrontaci s mým starým já, a
jsem Mu za to moc vděčná.
Nedávno jsem četla knížku o výchově mladých dívek, kterou někdo napsal před zhruba
150 lety, a dotklo se mě, jak autor dívkám klade na srdce, aby byly milé, něžné a jemné a
chovaly se tak i vůči svým bratrům. Jen tak v nich povzbudí mužské vlastnosti a vybudují si
s nimi pěkný vztah, kdy je jejich bratři budou ochraňovat a bránit a vážit si jich jako slabších nádob. Něco se mě v těchto větách dotklo. Možná proto, že jsem od malička zápasila
s určitou „klukovitostí“ — nechtěla jsem nikdy dospět a oblékat se nebo chovat jako dáma.
Měla jsem ráda sporty a nosila klučičí kalhoty a gumičkou stažené vlasy. Říkávali mi „drsná
Linda“ a já jsem na to byla skoro hrdá. Pak ale do mého života vstoupil Bůh a také něko5
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lik křesťanských žen, které se mi staly vzorem. Můj dosavadní způsob oblékání a smýšlení
o mé budoucnosti byl zcela narušen, a protože se mě Pán dotýkal, nebylo pro mě těžké se
rozhodnout, že Mu vydám svůj život i v této oblasti. Kalhoty a sportovní trička šly do koše a
vystřídaly je květované sukně a taky modlitby za budoucího manžela.
Roky šly dál a já jsem si myslela, že má „proměna“ byla tehdy úplná. Teprve když jsem si
nedávno přečetla výše uvedený úryvek v knížce o výchově dívek, najednou jako bych se
uviděla a uvědomila si, jak se často chovám ke svému muži. Vůbec nejsem jemná a něžná,
ale spíš naopak. Když se o něco bojím nebo se snažím projevit v citlivé věci svůj názor, jsem
spíš ostrá a chladná. Ne, že bych taková chtěla být, ale díky své úzkosti se do této polohy
„uteču“ jako do nějaké ulity a cítím se v tom méně zranitelná. Už dřív jsem si všimla, že tato
má reakce není vůbec příjemná a spíš mě od mého muže a vzoru biblické ženy oddaluje, ale
neuměla jsem s tím nijak naložit. Volala jsem pak tiše k Pánu, aby mi ukázal, jestli dělám
něco špatně, a aby mi to pomohl změnit. Věřím, že Bůh slyší, když k Němu voláme a chceme otevřít oči. Nečekala jsem to, co mi v tomto případě ukázal: Bojím se být něžná a jemná, přestože je to vlastně síla, kterou mi jako ženě
dal! Kolikrát jsem slyšela o Sáře, která věřila Bohu,
... když jsem pak další
zůstala poddajná a poslušná svému muži, a Bůh
den v nějaké situaci místo
se k ní přiznal. Nebo o tichosti a lásce, se kterou
do své „ulity“ vklouzla
máme sloužit svému muži. A opravdu – když jsem
do jemného a něžného
pak další den v nějaké situaci místo do své „ulity“
vklouzla do jemného a něžného postoje vůči svépostoje vůči svému muži
mu muži a přiznala se ke svým obavám a strachům,
a přiznala se ke svým
byla jsem příjemně překvapena, že mi na oplátku
obavám a strachům, byla
nabídl svou pomoc a povzbuzení. Ještě večer mi
jsem příjemně překvapena,
říkal, jak jsem byla ten den milá. ☺ Nedělala jsem
že mi na oplátku
nic jinak, jen jsem se v pokoře a lásce otevřela a
nabídl svou pomoc
jemně mu řekla, jak věci prožívám. Nesnažila jsem
si držet svou „pozici“, ale vydala mu řešení situace
a povzbuzení.
do rukou.
Po této zkušenosti chci pracovat na tom, abych byla
jemnější a dokázala svůj život plně vložit do rukou Pána i svého muže a nebála se o něj. Ať jde
o každodenní „malá“ rozhodnutí, nebo o ta velká. Zjistila jsem totiž, že Pán dal do rukou
nám – ženám, velkou sílu. Sílu, kterou nám dnešní svět chce vzít, sílu, která buduje naše
muže, syny a domovy. Tou sílou je jemnost.

Kterýchžto ozdoba budiž ne ta zevnitřní, v spletání vlasů, a províjení jich zlatem, anebo v
odívání plášťů, ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi drahý jest. Tak jsou zajisté někdy i ony
svaté ženy, kteréž naději měly v Bohu, ozdobovaly se, poddány byvše manželům svým,
jako Sára poslušna byla Abrahama, pánem jej nazývajici; jejížto vy jste dcerky, dobře činíce a nebojíce se žádného přestrašení. (1.Petr. 3:3–6)
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Potrava k zamyšlení
Nancy K. Asbill

O důležitosti zdravé stravy by se toho dalo
říct hodně. Mnoho let jsem toto téma zkoumala, abych objevila některé klíče ke zdravému způsobu života.
Víte, že Bible mluví o zdraví? Našla jsem 17
veršů, ve kterých je zmínka o zdraví. Přísloví 16:24 říká: „Plást medu jsou řeči utěšené,
sladkost duši, a lékařství (zdraví) kostem.“
Skrývá se v tom duchovní význam stejně jako
přirozený. První Korintským 15:46: „Však ne
nejprve duchovní, ale tělesné, potom pak duchovní.“ Pojďme dnes trochu mluvit o tom,
jak můžeme zlepšit péči o přirozeného člověka, aby to prospělo také tomu duchovnímu.
Já osobně jsem začala usilovat o zdravější životní styl, když se mi narodilo první dítě. Najednou jsem si uvědomila, že mám velikou
zodpovědnost a že součástí péče o ten dar
od Hospodina je také jistota, že se správně
stravuje.
Měla jsem malého syna, který trpěl velkými bolestmi hlavy, a nikdo nevěděl proč. Až
jsem jednoho dne potkala jistou ženu, která
se mě zeptala: „Používáte glutaman sodný?“
Začala mi vyprávět, jak tento „zvýrazňovač
chuti“ působí některým lidem velké bolesti
hlavy nebo migrény. Poděkovala jsem jí za
tu informaci a šla jsem se podívat domů, co

mám ve spíži. K mému zděšení a překvapení
mnohé z výrobků, které jsem používala, obsahovaly glutaman.
Musela jsem začít pozorně číst štítky, protože mnoho zpracovaných potravin obsahuje
glutaman. Glutaman sodný je umělé ochucovadlo, které může způsobovat mnoho
vedlejších účinků, např. právě bolesti hlavy.
Když jsem glutaman ze stravy svého syna vyloučila, zmizely i bolesti hlavy.
Nedávno jsem četla článek, který obsahoval
některá následující zajímavá sdělení ohledně glutamanu. Přestože americký Úřad pro
kontrolu potravin a léčiv nadále tvrdí, že
konzumace glutamanu v potravinách nezpůsobuje nežádoucí účinky, mnozí odborníci
tvrdí opak. Lékařské zprávy dokládají, že četné glutamanové receptory byly nalezeny jak
v srdečním převodním systému, tak v samotném srdečním svalu. Glutaman může ničit
vaše srdce a také může být vysvětlením náhlé smrti, ke které občas dochází mezi mladými atlety. V článku se říká:
„Při konzumaci velkého množství excitotoxinů obsažených v jídle, jako je např. glutaman,
izolovaný a koncentrovaný sójový bílkovinný
hydrolyzát, přírodní aromata, kaseinát sodný
a aspartát z aspartamu, jsou tyto glutama-
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nové receptory více stimulovány a způsobují
srdeční arytmii.
Když jsou v těle nízké zásoby magnesia, jako
to vídáme u atletů, glutamanové receptory jsou tak citlivé, že i nízké hladiny těchto
excitotoxinů mohou vést k srdeční arytmii a
smrti.“

ti. Není to zákon, ale dobrá praxe, když máme
tu možnost. Při našich cestách na misijním
poli není vždy možné jíst to, co bychom chtěli, ale když můžeme, pomáhá nám, když jíme
výživnější stravu. Zjistili jsme, že máme více
energie a síly zvládnout náročný program,
který občas musíme absolvovat.

S pravidelným příjmem glutamanu se dá
spojit také mnoho dalších nepříznivých účinků, včetně obezity, poškození zraku, únavy,
dezorientace a deprese.

Všimli jste si někdy, jak se cítíte, když sníte hodně cukru? Když sníte hodně sladkého, může to způsobit velké výkyvy hladiny
cukru v krvi, dodá vám to nárazovou dávku energie, která velmi rychle klesne dolů.
Když jsem šla na dvoudenní seminář o zdravém stravování, otevřelo mi to oči. Na začátku semináře se s námi vyučující podělila
o aktuální studii, která byla provedena na
místní střední škole. Říkala, že kvůli mnoha
výtržnostem a projevům násilí museli mít
ve škole policistu na plný úvazek. Studenti
měli také velmi špatné výsledky v testech,
a učitelé už nevěděli, co dělat. Žena, která
nám toto vyprávěla, pracuje v potravinářské
společnosti, která byla vyzvána, aby zjistila,
jestli nemůže nějak pomoci. Říkala, že nejprve odebrali všechny nápojové automaty
a přeslazené nápoje. Dále změnili školní
stravu tak, aby obsahovala čerstvé ovoce a
zeleninu a zdravější maso (méně zpracovaného jídla). Výsledky byly fenomenální —
během pouhých několika týdnů se chování
studentů dramaticky zlepšilo a ve škole už
nadále nepotřebovali policistu na plný úvazek. Známky se začaly vylepšovat a obecně
se zdálo, že studenti mají lepší postoje.

Nikdo s jistotou neví, kolik lidí je citlivých na
glutaman, ale studie ze 70. let ukazují, že 25
až 30 procent americké populace glutaman
nesnáší dobře – a to v množstvích, která se
nacházejí v jídle. Protože od té doby užívání
glutamanu dramaticky vzrostlo, odhaduje se,
že může být ovlivněno až 40 procent populace. Já nejsem lékař, jen se s vámi chci podělit
o to, co jsem zjistila.
V počátcích svého průzkumu, když jsem se
snažila najít rovnováhu mezi zdravým stravováním a tím, aby jídlo mé rodině také chutnalo, jsem prošla mnohými zkouškami a omyly,
ale za ty roky jsem se mnohému naučila. Například tofu opravdu nebylo to správné pro
moji posádku! ☺ Vzhledem k tomu, že dnes
máme tak snadný přístup k informacím pomocí internetu, vás chci povzbudit, abyste si
ověřili tato i další fakta ohledně výživy sami
pro sebe.
Bůh říká, abychom byli dobrými hospodáři.
Věřím, že k tomu patří i to, abychom se o sebe
dobře starali v přirozeném, protože nám to
pomáhá, abychom byli v lepší kondici. Jsme
potom schopní udělat více v duchovní oblas-
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Bible mluví o tom, že máme dělat moudrá
rozhodnutí. Daniel se rozhodl, že nebude jíst
(v přirozeném) bohatou stravu babylonského krále. Ano, Daniel se také rozhodl, že se
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nebude účastnit královské stravy na duchovní rovině. Daniel 1:8: „Ale Daniel uložil v srdci
svém, aby se nepoškvrňoval pokrmem z stolu
královského, a vínem, kteréž král pil. Pročež
hledal toho u správce nad dvořany, aby se
nemusil poškvrňovati.“
Naše lektorka dále pokračovala výkladem o
některých ochucovadlech, která se dávají do
sušenek a která způsobují, že nedokážete
sníst jen jednu! Její manžel pracoval v jedné
z továren na tyto produkty, a když zjistil, co
dělají, odešel odtamtud. Dále jsme se dozvěděli překvapivou skutečnost. Lektorka nám
přinesla a ukázala hamburger, který koupila
v místním rychlém občerstvení. Nepozorovali jsme na něm nic zvláštního nebo neobvyklého. Požádala nás, abychom hádali, kdy
ho koupila. Někteří říkali: „Včera nebo dnes
ráno.“ K našemu údivu a šoku řekla, že ho
nosí už šest měsíců ve své pracovní aktovce.
A věřte tomu nebo ne, důvodem jeho trvanlivosti bylo množství konzervantů v něm obsažených. Také říkala, že když takový hamburger
sníte, trvá dva nebo i více dnů, než ho strávíte. Jen vám předávám, co jsem sama viděla a
slyšela. Je to taková potrava k zamyšlení.
Víte, naše těla jsou úžasně stvořena živým
Bohem. Stvořil nás takovým způsobem, aby
všechny orgány spolu pracovaly v jednotě.
Když děláme věci, které nám škodí, můžeme
si způsobit velké problémy.
V těle je udržována rovnováha pH, kterou
určuje množství přítomných kyselin a zásad.
Za ideální je považována hodnota 7,4. Pokud
je hodnota nižší než 7,4, tělo je překyselené
a můžete zakoušet příznaky, jako jsou zažívací potíže, bolest na hrudníku, nevolnost,
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pocity hladu a říhání. Způsob, jak učinit tělo
zásaditější, tkví v úpravě stravování. Chceteli, aby vaše tělo bylo zásaditější, začněte jíst
více ovoce, zeleniny a stravujte se vyváženěji.
Víte, jídla jako cukr, bílá mouka a zpracované
potraviny jsou kyselinotvorné a jejich přemíra může našim tělům způsobit různé nemoci.
Studie ukazují, že pokud je naše krev zásaditá, má větší šanci bojovat s nemocí. Ve Filipenským 4:5 se říká: „Středmost vaše známa
buď všechněm lidem. Pán blízko.“ Jezte s díkůvzdáním za to, co vám Bůh dává, ale buďte
moudří a pamatujte, že vaše tělo je chrám
živého Boha. První Korintským 3:16: „Zdaliž
nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás
přebývá?“
Naši stravu můžeme vylepšit, když do jídelníčku zařadíme více salátů se zásadotvornou
zeleninou, jako je třeba brokolice. Jezte také
pomeranče, melouny cantaloupe a jablka
(abych jmenovala aspoň některé). Trocha
citrónu vymačkaného do vody poslouží jako
dobrý krevní čistič. Experimentovat a vymýšlet způsoby, jak se lépe stravovat a být v lepší
kondici, je zábavné. Radujte se z mnoha dobrých věcí, které nám Bůh dal, a zjistíte, že vrátit se k jednoduchým základům stravování a
jíst více čerstvých potravin je velmi užitečné.
Přejít na vyváženou stravu z ovoce, zeleniny,
zdravého masa a podobně nebude tak těžké,
jak by se mohlo zdát!!
Věřím, že přijmete požehnání, když si najdete
čas přemýšlet nad těmito věcmi a půjdete za
Bohem s otázkou, jak o sebe můžete co nejlépe pečovat.
Kéž vám Bůh požehná.
Nancy Asbill,
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Mrzutost
Kristýna Klusoňová

Slovo pro děti 13. 1. 2013
Potřebovala bych někoho, kdo by mi pomohl me si děti zkažené jablko… Takže žádná řeč
napsat na tabuli verš z Písma. Třeba ty, Lucin- zkažená, prohnilá a mrzutá nemá vycházet
ko. Efezským 4:29: „Žádná řeč mrzutá nevy- z našich úst, ale... Kdo ví, jaká? Náš verš
pokračuje takto: „…ale jestli jaká dobrá, ke
cházej z úst vašich.“
Budeme si povídat o slově mrzutá. Už jste vzdělání užitečnému, aby dala milost posluněkdy viděly někoho mrzutého? Já vám ho chačům.“ Takže nemáme, děti, dopouštět,
nakreslím. Až ho poznáte, řekněte mi, kdo to aby řeč mrzutá, prohnilá, ošklivá, protivná,
je... Ano, to je havran z Tipa a Tapa. A jaký nepříjemná, zlá či zkažená vycházela z našich
je ten havran? Stále mrzutý. Nabručený. Ne- úst, ale dobrá. Nakreslíme si hezké, zdravé,
příjemný. Ten havran je, děti, nepříjemný. veselé jablíčko.
Všechno, co říká, rozmrzele bručí, jako by Já jsem si, děti, hledala, kde bych v Bibli ješsi nemohl ani pomoct. Je prostě pořád mr- tě našla toto slovíčko a při tom jsem narazila
na jiný velice zajímavý verš. Nikdy
zutý. I když ostatní jsou na něho
předtím jsem si ho nevšimla. Mahodní, jemu to vůbec nepomáhá.
touš 12:33: „A protož nebo čiňte
Dokonce existuje i jeden díl, který
strom dobrý, a ovoce jeho dobré;
se jmenuje Mrzutý havran, kdy si
anebo čiňte strom zlý, a ovoce jeho
Tip a Tap řeknou, že havran je mrzlé. Neboť po ovoci strom bývá pozutý asi proto, že mu nikdo nikdy
znán.“ Přečtu vám ho ještě jednou
neřekl, že ho má rád. A tak Tip a
.. to je havran z Tipa
Tap za havranem posílají všecha trošku tak, abyste mu lépe rozua Tapa. A jaký je ten
na možná zvířátka, i sami za ním havran? Stále mrzutý. měly. „Čiňte strom dobrý a ovoce
jdou, aby mu řekli, že ho mají rádi. Nabručený. Nepříjemný. jeho dobré, nebo čiňte strom zlý
a ovoce jeho zlé, protože podle
Zeptám se vás, děti: myslíte, že to
havranovi pomohlo? Vůbec, ale vůbec mu to ovoce se pozná, jaký strom je.“ Přemýšlela
nepomohlo. Já jsem se na ten příběh dívala a jsem nad tím a říkala jsem si: kdo má činit
říkala jsem si: no to je zajímavé. Všichni oko- strom? Co to je, čiňte strom dobrý? Podívala
lo mu říkají, že ho mají rádi a proč, a havran jsem se do jiného překladu Bible. Také tam
pořád dál bručí.
bylo čiňte. Rozkaz. Čiňte dobrý strom nebo
Tehdy jsem začala přemýšlet nad tímto ver- čiňte špatný strom, a podle toho bude ovošem z Efezským, a zvlášť nad slovem mrzutá. ce. Prošla jsem snad všechny překlady, které
Podívala jsem se, děti, i do originálu. Víte, co jsem našla na internetu i doma, a opravdu je
to je originál? To je jazyk, ve kterém je Bible tam: čiňte strom dobrý a ovoce jeho dobré, a
původně napsaná. Je to verš z řečtiny a řec- čiňte strom zlý a ovoce jeho zlé.
ké slovo „mrzutá“ je velice silné a znamená Víte, děti, to znamená takovou docela děsidokonce prohnilá. Úplně zkažená. Nakreslí- vou věc. Že si za to můžeme sami, jestli jsme
10
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havran, nebo-li mrzout, a jestli na nás roste Aha, a jak to? Vždyť mi není dobře!? A Bůh mi
špatné ovoce. Za to nemůže nikdo jiný. Za to řekl jen jednoduchý malý verš, děti. Efezským
můžeme my sami. V našich rukou je schop- 5:20: „Díky činíce vždycky ze všeho.“ Takže
nost být hezkým stromem, na kterém roste máme být vděční, i když nás něco bolí, Pavhezké jablíčko. Aničko, pojď, prosím, nakresli línko? Ano. Máme být hodní, i když nás něco
mi tady špatný, zlý strom, na kterém roste zlé bolí. I když jsem dostal pětku? Šimonku? I když
ovoce, a tady dobrý strom, na kterém roste se mi něco nepovedlo, Mirinko? Ano. I když
hezké ovoce.
na mě někdo nebyl hodný, Johanko? Dobře.
Děti, řekněte mi, už jste někdy viděly sada- A navíc je zde ještě jedno slovíčko, které nám
ře, který se stará o stromečky? A myslíte si, nenechává žádnou výmluvu. A to je „ze všeže takový sadař chodí okolo svých stromků a ho“. Za všecko máte být vděční. Jestli něco
schválně dělá něco, aby mu vyrostly zlé a aby máte, nebo něco nemáte. Jestli něco chcena nich rostlo něco zlého? Ne. Takže tento te a dostanete, nebo chcete a nedostanete.
verš nemluví o přirozených stromech, že ne. Prostě za všechno, děti, a vždycky máme být
Že by schválně sadař chodil se sprejem s ba- vděční. A to je těžké. To není lidem samo
cilama a pss, psss, psss, postříká strom, aby o sobě přirozené, že? Na to je třeba milost.
prohnil… ☺ Ne, to ne. Tento verš je duchovní Je dobře, abychom byli vděční za všechny
verš, je to tak? Ano. Jáchymku, víš, co v Božím zkoušky, které nám přicházejí do života. Za
slově reprezentuje strom?
všechno trápení, které nám
„Nebo bude jako strom štípřichází do života. Za všechpený…“ Ano, jednou z věcí,
no a vždycky máme být
kterou strom symbolizuje
vděční. Děti, musím vám říct,
v Písmu, je člověk.
že když mi to Bůh řekl, byl
Kdo z vás už někdy mluvil
to pro mě takový velký klíč.
jako „havran“? Hlásí se nás
A tím klíčem chci odemknout
hodně. Je to smutné a je
to velké tajemství a činit svůj
to tak a určitě se nemáme
strom dobrým. Aby na mně
čím chlubit. Víte, děti, i ke
rostlo dobré ovoce.
mně to moc mluví. Protože
Takže teď už víme, že na mr„Žádná
řeč
mrzutá
nevycházej
z
úst
já si taky připadám jako ten
zutost a nepříjemné mluvení
vašich.“ ... řecké slovo „mrzutá“ je velice
havran, když někdy chodím
je lék, kterému se říká vděčsilné a znamená dokonce prohnilá.
po domě a jsem nepříjemnost. Ale ještě se vám může
ná. Vím, že je to špatně, a tak jsem hledala stát, že na vás třeba už roste dobré ovoce,
v Bohu, co by mi mohlo pomoci. Co by mi ale vedle vás je někdo, kdo je mrzutý. Taková
mohlo pomoci, abych činila ten svůj strom prohnilá jablka otravují jiná jablka. Víte, že je
dobrý a rostlo na mně dobré ovoce. A víte, to nakažlivé? Když dáte prohnilé jablko do
co mi Bůh řekl? Víte, jaký je lék na mrzutost, košíčku a necháte ho tam dostatečně dlouho,
špatnost a prohnilost?
nevyhodíte ho nebo s ním nebudete jednat,
Vděčnost. Havran byl někdy mrzutý, protože co se stane? Nakazí ostatní. Jemné, okem neho něco bolelo. Jednou mě taky něco bole- viditelné spory plísně se větrem nebo dotylo, a tak jsem si říkala, že mám právo skuhrat kem přenesou na zdravá jablíčka a nakazí je.
a být nepříjemná. Bůh mi ale řekl: „Nemáš.“ Jedinou obranou proti takové hnilobě a plísni
Tak jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si: je s ní naložit. Vyhodit. Nedá se s tím nic ji11
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ného dělat. To se musí vyhodit, jinými slovy: běžte pěkně pracovat! Když se ti zlámalo, dej
z toho se musí činit pokání. Z řeči prohnilé, ho spravit, nauč se, synečku, hospodařit...“
mrzuté a špatné se musí činit pokání. Ale chci Ne, ne, ne. Jozue jim to řekl hezky. Starý Jose vás zeptat: jak nakládat s tím, když někdo zue se na své posteli nadzvedl, nadechl se a
okolo vás takhle mluví a má mrzutou havraní řekl: „Je vás hodně, to zvládnete. Vykácíte
náladu? Mrzutost často pramení z určité ne- les a kananejské porazíte, i když mají železné
spokojenosti. Nějaké nenaplněnosti, někdy vozy.“ A dal Manassesovcům to, co po něm
také možná i ze závisti. Někdo něco má, vy to chtěli? Nedal. On jim, děti, neustoupil, a přenemáte, vy byste to chtěli a máte pocit, že na sto jim pomohl. On je povzbudil. Řekl jim, že
na to mají, že mají být vděční za to, co dostato máte právo. Jak s tím nakládat? Víte?
Dám vám příklad. Na konci knihy Jozue v 17. li, a poučil je, jak z toho, co dostali, vytěžit to
kapitole je malinký hezký příběh. Jozue spra- nejlepší. A největší legrace je, že kdybyste se
vedlivě a moudře rozdělil zaslíbenou zemi podívali na mapu, jak velké území Manasses
měl, viděli byste obrovdvanácti kmenům Izraele. A
ský kus země mezi všepřesto! Jednoho dne, Jozue
mi ostatními izraelskými
už byl starý, za ním přišli Josekmeny.
fovi synové z rodu Manasses.
Je to krásný příklad, jak
Synové Manassesovi totiž
povzbudit lidi kolem nás,
dostali zemi, kde bylo hodkteří si stěžují a jsou neně zalesněných hor. Navíc na
spokojení se svým osujejich území žilo ještě hodně
dem nebo životem, který
kananejských obyvatel, kteří
mají. Když si třeba bude
měli silná města. A Manasseněkdo stěžovat, že jeho
sovci přišli za Jozuem a povísestřička má hezčí pasdají: „Proč jsi nám dal jenom
.. my si za to můžeme sami, jestli na
zalesněné hory? Nás je hod- nás roste špatné ovoce. My sami máme telky než on, že on má
ně! Zasloužíme si větší a lepší v rukách schopnost být stromem hezkým, jenom voskovky. Můžena kterém roste hezké jablíčko.
me ho povzbudit a říct,
místo!“ A Jozue řekl synům
Manasesovým: „Když vás je hodně, běžte do ať těmi svými voskovkami nakreslí krásný
lesa a pokácejte les, když máte málo místa.“ obrázek, který bude určitě moc hezký a maA na to Manasses opáčil: „To není všechno, mince se bude líbit. Stejně jako obrázek, kteještě tam bydlí Kananejští, kteří mají železné rý svými pastelkami nakreslí sestřička. Každý
vozy. Bydlí ve městech v údolí.“ Takto mrzutě ať vezme svoje pastelky nebo voskovky a je
a nespokojeně mluvili Manassesovi synové. za ně vděčný.
Poslechněte si, děti, co jim Jozue odpověděl: Tak jsem vás, děti, chtěla povzbudit. V Bibli se
„Je vás hodně – to znamená, že jste silní. Pro- píše, že můžeme být příkladem všem křesťato máte hory. A jestliže tam na horách ros- nům. A já bych chtěla, abychom takoví opravte les, půjdete a vysekáte ho, a budete mít du byli. Abychom nebyli takovým příkladem
spoustu místa. A Kananejské? Ty porazíte! jako havran nebo prohnilé jablko, abychom
I když mají železné vozy a jsou silní.“
nemluvili doma mrzutě, nespokojeně, otráCo jim vlastně Jozue řekl? Nevynadal jim, veně, naštvaně, vzpurně, ale abychom mluže? Neřekl: „Co se tady rozčilujete! Nebuďte vili dobře, zdravě, a abychom dávali milost
lenoši! Koukejte vstát! Když je vás tolik, tak těm, kdo nás poslouchají.
12

Jak si může maminka zachovat
dostatek

energie?

Kristýna Klusoňová

Možná se budete smát. Když jsme končili práci na minulém čísle Přikrytí, Pán nás
vedl k tomu, abychom se v tomto jarním
čísle zaměřili na téma, jak mají maminky fyzicky, duševně i duchovně zvládat svou roli sportovní zátěži už nenarovnala. Bolestivě
v rodině. Toto téma je mi velmi blízké, pro- stažené svaly kolem páteře mne zkřivily natože jsem doma se čtyřmi dětmi, z toho tři tolik, že chůze byla nesnesitelná. Modlitby
jsou na domácí škole (2., 4. a 7. třída). Malá starších a celého shromáždění mne postavitříletá Lízinka sice není na domácí škole, ale ly na nohy, ale nesnesitelná bolest v zádech
potřebuje pozornosti více než naši školáci zůstala. Byla jsem odkázaná na pomoc své
dohromady – lepidlem pomazaná stěna a maminky, drahých sester ve shromáždění
na ní nalepené vlastnoručně vyrobené ho- a svých nejbližších – manžela a dětí. Když
diny, fixy namáčené do vody místo štětce jsem si pak o svých zádech s Pánem na moda plastelínou olepené okno – výzdoba. Vše litbách povídala, připomínal mi tento verš a
vedl mne k pokání, že jsem
během několika minut. ☺
Proto jsem se přihlásila, že „Přepasuje silou bedra neposlouchala. Trvalo dlouho, než jsem byla schopná
napíšu příspěvek o fyzicsvá,
a
zsiluje
ramena
dojet k fyzioterapeutovi,
ké síle maminek. Pán mi
již dlouho mluvil o tom, že svá.“ ... píše se tam, že kterého nám Pán dal do cesžena statečná zesiluje ramežena sama přepasuje ty. Jeho první slova byla: „To
jste to dopracovala. Snad
na svá. Př. 31:17: „Přepasusvá
bedra
silou
je silou bedra svá, a zsiluje
se už poučíte.“ Na to jsem
ramena svá.“ Obě tyto věty a posiluje svá
mohla říci jedině „amen“. A
právě v tuto dobu mé rekonmne provázejí již více než
ramena.
valescence mi přišel email,
dva roky. Ruku na srdce:
vím, že pro mne nebylo vždy
ve kterém mi bylo připomejednoduché se jimi řídit. Hlavně proto, že nuto, že jsem se přihlásila k napsání tohoto
vyžadovaly z mé strany aktivní účast. Pokud článku. Ale co povzbudivého bych teď asi
si totiž všimnete, píše se tam, že žena sama tak mohla maminkám napsat? No co, prospřepasuje svá bedra silou a zesiluje, nebo tě pravdu. Kdysi nám jeden kazatel říkal:
posiluje svá ramena. Dobře jsem věděla, že „V každém okamžiku svého života sloužíme
mám aktivně pravidelně cvičit. Vymlouvala příkladem — někdy dobrým a někdy špatjsem se na koloběh života a domácnosti a ným.“ Dnes cvičím uvolňovací cviky pracvičila jsem sice, ale ne pravidelně, jak jsem videlně každý den. Zapojila jsem i své děti.
měla. Má záda začala postupně chřadnout a Cvičíme společně někdy ráno, někdy večer a
chřadnout, až jsem se tuto zimu po poslední těšíme se, až budu mít záda natolik uvolně13
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ná, že začneme opravdu posilovat.
Kéž vám Pán požehná odvahou a moudrostí. Otevřete doma okno, vytáhněte děti na
procházku a učte se společně posilovat svá
ramena.
P.S.: Když jsem se za toto číslo modlila, přišlo mi na srdce, abych se zeptala ostatních
sester z našeho i z jiných shromáždění, co
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k nim Pán během jejich života mluvil o tom,
jak si přes den uchovávat energii, a jak v tom
prakticky doma fungují. Některé z jejich příspěvků vám tedy přinášíme, abychom se
inspirovaly a šly dál v Jeho síle, kterou nám
garantuje, budeme-li aktivní.☺
Kristýna Klusoňová

dysi jsme měli zavedený zvyk, že jsme
ráno začínali školu malou rozcvičkou –
třikrát oběhnout dům za každého počasí (samozřejmě včetně maminky) a pak přidat pár
dřepů, hmitů a třeba kotrmelec na kožišině
před krbem ☺. Toto ranní okysličení a rozproudění krevního oběhu se nám opravdu
vyplatilo – nikdo při učení neusínal a lépe to
všem myslelo. Vážně uvažujeme o znovuzavedení! ☺
Když se mi během dne nedostává energie a
zdá se, že děti jí mají nadbytek, je někdy nejlepší vydat se na procházku. Pozor! Nemyslím vyslat děti ven na dvorek či zahradu a snažit
se doma něco rychle udělat. Mám na mysli procházku nebo lépe vycházku – vyjděte z bytu,
z domu, ze vrátek..., tlačí-li vás v tu chvíli škola, nechť je to vycházka vlastivědná (hledejte
stopy zvířat ve sněhu či v blátě, sbírejte přírodniny, počítejte projíždějící dopravní prostředky,
hledejte zajímavé stavby...), domů se zaručeně vrátíte s novou inspirací a chutí ji nějak ztvárnit do šanonů ☺. Tlačí-li vás myšlenka na oběd, vydejte se do obchodu. PĚŠKY do obyčejné
sámošky, nikoli autem do nákupního centra, a vymyslete cestou jednoduchý zdravý oběd,
popovídejte si s dětmi. Nebo si prostě přiznejte, že potřebujete vyvětrat hlavu a trochu se na
věc podívat s odstupem, venku vydechněte, naberte dech a vyberte jednu dvě nejdůležitější
věci, které je třeba udělat (nejlépe něco, co je vidět – třeba umyjte okno, kterým nejvíc koukáte ven ☺). Zapište a hotové červeně odškrtněte, vyvěste
... energii ke
na lednici.
každodennímu naplňování To je taková praktická první pomoc, někde je potřeba začít,
našeho povolání maminek, aby nám ten zlý neukradl den. Ale energii ke každodennímu
naplňování našeho povolání maminek, hospodyněk a manhospodyněk a manželek
želek a k překonávání nejrůznějších překážek se musíme
a k překonávání
učit čerpat od Hospodina, jinak budeme věčně upachtěné
nejrůznějších překážek
a vzdálené obrazu ženy z Přísloví 31. Musíme být připojeny
se musíme učit
ke zdroji energie – slovy Písma „zůstávat při kmeni“.
čerpat od
Ne vždycky se mi to daří, ale během let jsem si ověřila
Hospodina.
různé věci, které díky Boží věrnosti fungují: Když mám po14
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cit, že toho je moc a že musíme stihnout spoustu
věcí, vyplatí se dvojnásob, když si na začátku dne
s dětmi sedneme a zacílíme se na Boží slovo. Stačí
dvacet minut či půl hodinky – povzbudíme se nějakým dobrým příkladem z Bible nebo svědectvím
někoho, kdo s Bohem chodil, třeba nějakého misionáře, pomodlíme se spolu a pak se teprve pustíme do práce. Věci jdou tak nějak hladčeji než jindy,
a když ne, neztrácíme hlavu ani naději a najde se
řešení. Večer zjistíme, že jsme požehnaní a svým
způsobem odpočatí, přestože máme za sebou náročný den.
Skvělým zdrojem energie během dne jsou chvály
– určitě fungují lépe ty, co vyjdou z vašich úst, než
reprodukované.
Chci-li ráno čerstvá vstát, musím večer včas jít spát
(jedenáctá šťastný ideál, ale aspoň do půlnoci).
V určitém životním období mi Bůh položil na srdce,
abych přestala jíst cukr – čokoládu, sladkosti, zákusky, marmeládu – prostě sladké věci. Pojala jsem
to jako půst a opravdu jsem několik měsíců sladké
nevzala do úst. S tím, že mi to pomůže odbourat
kila, co nějak nechtěla odejít „po dětech“, jsem
tak nějak počítala, ale co mě velmi mile překvapilo, byla skutečnost, že už po několika dnech jsem
začala být paradoxně mnohem méně unavená a
měla jsem podstatně více energie – na všechno.
Bylo to v době, kdy jsem po několikaletém nočním
vstávání k dětem byla schopná skoro usnout ve
stoje. Vřele doporučuji tuto myšlenku s Pánem probrat. ☺
Márty Oulická

Když potřebuji sílu, používám text z Izaiáše 40,31:
„Ale ti, jenž očekávají na
Hospodina, nabývají nové síly.
Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a
však neumdlévají, chodí, a neustávají.“ Byl mým průvodcem, když mě Bůh
vyváděl z nemoci, ze které vypadalo,
že se už nevrátím. Na Izaiáše 40,31
jsem chodila, ač vyhublá a slabá, hodiny po kopcích Alp. Domů jsem se
vracela vždy svěžejší, než když jsem
vyrážela s rodinou na cestu ☺.
Když se cítím unavená, vzepřu se
tomu a cvičím. Neboť energie se
vyrábí ve svalech. Dá se uvolnit prostými cviky, které zároveň posilují a
nezaberou moc času. Cvičím denně
cca 15 minut. Kliky na bicepsy, kliky
na tricepsy o kuchyňský stůl, pohupování v dřepu, posilování pánve,
břicha a hýždí. Cvičení vždy uvolní energii, a je po únavě. Výživné a
zdravé jídlo je určitě velmi důležité.
U nás doma se ani jinak nejí ☺.
Existuje jeden typ únavy, ze které vykoupeni nejsme. A to je únava z neustálého přetěžování. Na to je jediný
lék – odpočinek a dostatek spánku.

Zuzana Bačina

Mně osobně pro obnovení energie pomáhají pravidelné
procházky. ☺
Jinak jakýkoliv sport občerství určitě více než sebesilnější
kafe. Aspoň to je má zkušenost, i když musím přiznat, že
mnohdy se mi do těch aktivit vůbec nechce, a dojde mi to,
až když už je dělám nebo je po nich. Je někdy až neuvěřitelné, kolik výmluv a strachů mě před sportovní aktivitou
napadne, zřejmě se to ďáblu nelíbí. Takže sportu zdar! ☺
Dana Chovancová
15
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ž od té doby, co byly děti malé, vstávám dříve
než ostatní. Výjimkou snad jen bylo, když jsme
měli novorozené miminko. Udělám si svůj tichý čas
s Pánem a taky si zacvičím, dřív než všichni vstanou.
To, že mohu mít tento čas, mi pomáhá nastartovat
správně den. I když jdu spát pozdě nebo máme
prázdniny, stále se snažím tento svůj zvyk dodržet.
Po obědě pošlu děti hrát si ven anebo jim dovolím,
aby si v tichosti hrály doma. Já pak strávím pár minut sama v pokoji. Někdy se to v našem velmi plném domě nepodaří, ale stále se o to snažím. ☺☺
Když chystám večeři, pustím si nějaké příjemné tiché chvály. Děti pomáhají a pak je
pošlu zase na chvilku ven, abych měla pár chvil o samotě a připravila se na zbytek večera. Taky se mi to nepodaří každý večer, ale alespoň jednou za čas. Dělá to divy. ☺
Ano, to vše lze jen těžko dělat s miminky a batolaty, ale zjistila jsem, že když si přes den
udělám čas na obnovení sil, je to nakonec k užitku všem. A udržuje mi to správnou hladinu energie. Pochopitelně zdravé jídlo a dostatek spánku jsou také důležité. Během
let jsem si zvykla, že některé domácí práce prostě nejsou dokončeny, protože si už musím jít lehnout. To pro mne není jednoduché, ale děti a manžel chtějí mít raději šťastnou a odpočinutou maminku než perfektně uklizený domov a maminku – mrzouta!
Před nedávnem ke mně Pán také mluvil o tom, kolik kofeinu přes den vypiju. Poslední měsíc jsem to tedy znatelně omezila a zjistila jsem, že mi to pomohlo.
Mnoho let jsem cvičila vždy ráno, než děti vstaly. Třeba
jen 30 minut nebo tak nějak (protože jsem stejně víc času
neměla! ☺).
Roky jsem tedy chodila ráno běhat nebo jen na svižnou
procházku, jezdila jsem na kole anebo cvičila podle DVD.
Dnes opět cvičím podle DVD a střídám kardio a posilování.
Snažím se cvičit 5–6 x týdně. Samozřejmě – hraní si s dětmi venku, úklid domu a práce s prádlem se také počítá! ☺

Před nedávnem ke mně
Pán také mluvil o tom,
kolik kofeinu přes den
vypiju. Poslední měsíc
jsem to tedy znatelně
omezila a zjistila
jsem, že mi to
pomohlo.

Jsem ráda, že jste se rozhodli o tomto tématu psát. Dlouho jsem zápasila s tím, že jsem
měla potřebu udělat si pro sebe čas, a myslela jsem si, že je to sobecké. Ale zjistila jsem,
že naše duchovní a fyzické zdraví je propojené. Pokud mám být maminkou a manželkou, a
k tomu mne Bůh povolal, musím se o sebe starat, abych měla energii, a mohla tak naplnit
potřeby své rodiny.
Mary Rodriguez
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Chci být statečnou Boží ženou, která se stará o záležitosti, které jí přísluší. Nemusím o všem
vědět a do všeho strkat nos.

Chci být statečnou Boží ženou, která pozorně naslouchá a pečlivě váží slova. Nebudu
skákat druhým do řeči a všechno komentovat.

Chci být statečnou Boží ženou, která vyhledává pokoj a odvrací hněv vlídným slovem.
Nebudu vyhledávat hádky a nahněvaně odpovídat.

Chci být statečnou Boží ženou, která povzbuzuje a je oporou, i když vidí věci jinak. Nebudu
svými slovy a činy snižovat svého muže ani bratra.

Chci být statečnou Boží ženou, která důvěřuje Bohu. Nebudu se bát žádného zastrašování.

Chci být statečnou Boží ženou, která se poddává. Nebudu mít vždy poslední slovo.

ˇ
Glejt ˇzeny statecné

Chci být statečnou Boží ženou, která je vděčná a chválí Hospodina. Nebudu si stěžovat.

Chci být statečnou Boží ženou, která je učenlivá. Nebudu si myslet, že vím všechno
nejlépe.

Chci být statečnou Boží ženou, která miluje Hospodina. Nebudu se přizpůsobovat tomuto
světu.

Chci být statečnou Boží ženou, která moudře využívá čas. Nebudu se zabývat neužitečnými
věcmi.

Chci být statečnou Boží ženou, která zodpovědně plní své povinnosti. Nebudu obtěžovat
okolí svou nedbalostí.

Chci být statečnou Boží ženou, která je důvěryhodná a drží dané slovo. Nebudu mluvit
o druhých za jejich zády.

Chci být statečnou Boží ženou, která je tichá a střízlivá. Nebudu se povyšovat.

Chci být statečnou Boží ženou, jejíž přítomnost přináší občerstvení. Nebudu vytvářet
dusno.

Chci být statečnou Boží ženou, která je trpělivá. Nebudu se rozčilovat, když věci nepůjdou
podle mých představ.
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J

ak si udržuji během dne energii? Snažím se ze
všech sil, abych šla rozumně včas spát. Můj sedmnáctiměsíční syn se stále ještě v noci budí (ale
pracujeme na tom, aby celou noc v kuse spal!), takže když
se dostanu do postele pozdě, vím, že další den bude náročné udržet dostatek energie, když ještě během noci pořád
vstávám.

Jím hodně zeleniny – různé druhy salátů, hodně mrkve
a řapíkatého celeru, papriky, brokolice a květáku, trochu
brambor a ovoce. Snažím se začít den na bílkovinách –
k snídani vejce (někdy k němu šunku, zeleninu a sýr) a malý
jogurt nebo ovoce. Ráda snídám vajíčka, protože bílkovina
se v žaludku rozkládá pomaleji, takže necítím potřebu zase
brzy jíst, a udržuje mi to energii na konstantní hladině. Mezi jídly si dopřeji malou svačinku,
jako např. ořechy, mandle, pekanové ořechy a kešu, míchané s troškou sušeného ovoce a
hořkou čokoládou. (To protože ráda mlsám!) Pokud jsem skutečně hodně unavená, vypiju
malý šálek sladké kávy s mlékem. Ale jen malý, protože když piju kávy více, jsem nervózní a
podrážděná (což v prostředí domácí školy, kdy jsem se svými dětmi od úsvitu do soumraku
a za noci, není dobré ).
Necvičím sice tolik, kolik bych měla, ale když si udělám čas, ráda chodím na procházky.
Chůze mi vysloveně dělá dobře, rozproudí se mi krev v těle a zvedne mi to náladu (jsem
šťastná!). Chůze mi dodá energii, kterou potřebuji, abych zvládla všechny ty věci, které
musím pro rodinu udělat, když se vrátím domů. Když není hezké počasí na vycházku, ráda
cvičím Pilates. Je to dobré cvičení k posílení – aerobik a protahování v jednom.
Pravdou ale je, že nejčastěji využívám ke cvičení domácí práce a každodenní činnosti. Když
vytírám podlahy, rovnou si u toho zacvičím na všech čtyřech. Když zvedám hračky ze země,
dělám u toho pořád dokola dřepy. Břišní svaly posiluji u zdi, když si v koupelně čistím zuby.
Momentálně považuji za posilování horní části těla to,
když mnohokrát denně zvedám našeho malého, leč vel... na prvním místě
mi těžkého chlapce. ☺
každého dne prosím
Nakonec, a přesto na prvním místě, každého dne proPána o sílu nejen ráno,
sím Pána o sílu nejen ráno, ale mnohokrát i během dne,
ale mnohokrát i během
když se doma dějí věci, které jsou nad mé síly a valí se na
dne, když se doma dějí
mne přirozeně nebo duchovně. A Pán je VŽDYCKY věrný
věci, které jsou nad
a dá mi pokoj, vnitřní klid, moudrost a SCHOPNOST namé síly a valí se na
ložit se vším, co mě ten den čeká.
mne přirozeně
nebo duchovně.
Shannon Asbill
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Co když jsme začali
s výchovou pozdě
Elizabeth Krueger

„Když jsem byl syn u otce svého mladičký,
a jediný při matce své, on vyučoval mne a
říkal mi: Ať se chopí výmluvností mých srdce
tvé, ostříhej přikázaní mých, a živ budeš.“
Přísloví 4:3–4

Má ještě smysl začínat?
Byla jsem nezkušená, a proto jsem své první
tři děti nezačala vychovávat brzy. Až na pár
mých dobrých instinktů jsem neměla nic, co
by mě nasměrovalo nebo mi dodalo jistotu.
Sama jsem byla druhá nejmladší z rodiny,
takže jsem ani neměla možnost sledovat
výchovu svých sourozenců. Když jsem vyrůstala, zřídkakdy jsem hlídala nějaké dítě a
ani jsem netrávila s malými dětmi moc času.
Když pak přišly moje vlastní děti, byla jsem,
co se výchovy týče, bezradná. Četla jsem
nějaké známé křesťanské knihy o výchově, ale zjistila jsem, že mi, zvlášť s malými
dětmi, moc nepomáhají. Většina těch knih
byla zaměřena až na děti školního věku a
předpokládala schopnost diskuse. Tak jsem
se prvních několik let potýkala s frustracemi. Až když bylo mým prvním třem dětem
asi tak dva, čtyři a šest, pustila jsem se do
výchovy způsobem, jakým to dělám teď.
V jejich věku byla kapitola „začínáme brzy“
už uzavřená, ve dvou letech už „začínáme
pozdě“.
Výcvik při opožděném startu se nijak neliší
od toho, který se uplatňuje při včasném za22

hájení, s tím rozdílem, že v tomto věku bude
vaše dítě potřebovat mnohem více přesvědčování, než se vzdá moci vládnout, která
mu byla od narození dopřávána. U těchto
starších dětí můžete použít stejné metody
– důslednost, vytrvalost, „překvapení“ a
další, ale rodiče budou muset být mnohem
pečlivější v jejich užívání. Spíše než s hladkým začátkem s nerozmazleným dítětem
počítejte s náročným obdobím, kdy budete
muset dítě úplně převychovat. Dobrá zpráva je, že to pořád ještě lze udělat, a často se
to podaří za relativně krátkou dobu.
„Stezkou života jde, kdož přijímá trestání;
ale kdož pohrdá domlouváním, bloudí.“
Přísloví 10:17

Jak dlouho to potrvá?
Všichni kladou stejnou otázku: „Za jak
dlouho uvidíme výsledky? Jak dlouho bude
trvat, než moje nezkrocené batole či předškolák bude mít znovu příjemnou povahu,
kterou měl jako miminko, a budeme si ho
zase moci užívat?“ Obvykle to nezabere
moc času – za několik hodin až dnů zpozorujete velkou změnu a potom trvá několik
měsíců, než se změna upevní – ovšem za
těchto předpokladů: Musíte být důslední
a přičinliví. Musíte striktně dodržovat následující seznam:
1. Sledujte pozorně své dítě, držte ho při
sobě doslova sto procent času (vyvazo-
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vání rajčat k tyčkám).

tří měsíců budete bezvýhradně uplatňovat „vázání rajčat“ a učit okamžitou posluš2. Důkladně ho napravte vždy a pokaždé, nost. Na konci tohoto období se posaďte
když se chová špatně, podchycujte věci a udělejte si inventuru. Změnily se věci
v zárodku, dříve než narostou do velkých o poznání k lepšímu? Snížila se významrozměrů, mějte větší výdrž než dítě, do- ně potřeba káznit? Užíváte si své dítě víc?
kud se nepodvolí.
Je-li vaše dítě ještě v batolecím či předškolním věku, měla by potřeba vážného kázněŘiďte se výše uvedeným, a do několika mě- ní koncem třetího měsíce téměř vymizet.
síců budete mít novou rodinu, přestože jste U starších dětí možná budou přetrvávat nězačali pozdě.
které problémy, které budou ještě nějakou
dobu vyžadovat bdělost, ale po uplynutí
„Poslouchejte cvičení, a nabuďte rozumu, a třech měsíců byste měla zjistit, že povětšinou
nerozpakujte se.“
jen předáváte instrukce, vyučujete, připomíPřísloví 8:33
náte, a jen velmi příležitostně kázníte přísněji
než jednoduchým slovním
napomenutím. Daří-li se
Sledujte pozorně
Obraťte list
věci dobře, nechť je vám to
své dítě, držte ho
povzbuzením, abyste pokraPokud jste se rozhodli, že
při sobě doslova
čovala.
chcete zkusit vychovávat
sto
procent
času.
děti způsobem, který doDůkladně ho napravte U dětí školního věku, kteporučuji v této knize, převždy a pokaždé, když
ré mají pevně zakořeněné
staňte prosím používat
špatné návyky a žádný skudosavadní metody a pusťte
se chová špatně,
tečný respekt k rodičům,
se do toho naplno. Neuvápodchycujte věci
bude trvat delší dobu, než
dějte své dítě do zmatku
v zárodku ...
získáte jejich srdce a než je
tím, že si budete vybírat a
převychováte, ale chci vás
střídat různé a navzájem si
protiřečící výchovné styly, nebo tím, že bu- ujistit, že je to možné a že se to stane, podete co pár týdnů kompletně měnit výchov- kud vytrváte. Když budete věrně a vytrvale
né metody, když nedosáhnete okamžité dělat to, co je pro vaše dítě v Božích očích
dokonalosti. Počítejte s tím, že bude něja- nejlepší, vaše úsilí bude odměněno. Dělejkou dobu trvat, než si vy i vaše dítě osvojíte te jednoduše to, co byste dělali s mladším
nové návyky. Jakmile se to naučíte a vaše dítětem: Držte je při sobě a dohlížejte na
dítě bude vědět, co od vás může očekávat, to, aby dělaly přesně to, co jste jim řekli, a
to bezodkladně a s dobrým přístupem. Dázačne reagovat velmi rychle.
vejte instrukce a napravujte podle potřeby.
Největší výzvou nejspíš bude několik prv- Vždycky milujte.
ních dní. Vaše dítě nepochybně začne klást
silný odpor, a protože pro vás tento přístup „Budiž sebe pilen i učení, a v tom trvej; nebo
bude nový, nedostatek jistoty na vaší straně to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe
může jeho odpor ještě posílit. Nevzdávejte poslouchají.“
se. Vydejte se tomu, že nejméně po dobu 1. Timoteovi 4:16
23
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Jak jsme začínali
Když jsme se rozhodli uposlechnout rady
jedněch zbožných rodičů, které jsme znali, a vážně jsme se zavázali, že budeme své
děti vychovávat podle staré dobré filozofie: „Říkej to, co si myslíš, a mysli vážně to,
co říkáš,“ měli jsme už tři děti ve věku dva,
čtyři a šest let. Manžel chodil do práce,
takže většina výchovy byla na mně. Začala
jsem se všemi dětmi zároveň, ale zpočátku
jsem se zaměřila převážně na toho dvouletého, jehož první lekci „kdo vytrvá déle“
jsem popsala v předchozí kapitole.

Červenec 2013

Když jsem přeškolovala dvouletého, starší
dvě děti přihlížely. Když viděly, že to s jejich malým bratrem beru naprosto vážně,
měly o poznání menší chuť mě samy testovat. A když to přeci zkusily, vzdaly to určitě
dříve, než kdyby nebyly svědky mého odhodlaného vítězství nad jejich sourozencem. Nejtěžší bylo vytrénovat sebe samu,
abych sledovala a ustavičně napomínala
pokaždé, když bylo třeba. Ale přestože to
vyžadovalo odhodlání a námahu, bylo to
mnohem jednodušší než ustavičné půtky
a přetahování, které vystihovaly náš vztah
předtím.

Začala jsem ho sledovat mnohem pozorněji, než jsem to dělala kdy předtím. Vždycky, „Protož nyní, synové, slyšte mne, a pozorujkdyž jsem mu řekla, aby něco udělal, dala te řečí úst mých.“
jsem si práci s tím, aby to
Přísloví 7:24
udělal hned a bez špatnéNebylo to pro mě
ho postoje. Káznila jsem ho
snadné ... Když bylo
přiměřeně tomuto účelu.
po konfliktu, musela Příležitosti k výcviku
V předchozí kapitole jsem
jsem
si
být
jistá,
Nebylo to pro mě snadné.
uvedla několik příkladů
že
jsem
vyhrála
a
Musela jsem se rozhodnout,
toho, co by se vaše miminko
že mé vítězství je
že budu extrémně důsledná
či roční dítě mělo být schopspíše než celkem důsledná.
no naučit. Zde předkládám
jednoznačné.
Musela jsem být odhodlaná
obecný seznam věcí, které
řešit každou situaci, kdy se
byste měli vyžadovat po
mi postavil na odpor, i kdykaždém batoleti v případě,
by se jednalo o maličkost.
že jste ho učili poslouchat.
Když bylo po konfliktu, musela jsem si být Tento seznam neberte jako seznam úkolů,
jistá, že jsem vyhrála a že mé vítězství je které máte natrénovat, ale spíše jako přílejednoznačné. Ale mé úsilí se vyplatilo. žitosti k vyučení poslušnosti. Nemůžete-li
Měla jsem s ním jen jedno či dvě opravdu se spolehnout na to, že vaše dítě bude tyto
náročná sezení během prvních týdnů, pak a podobné věci dělat pravidelně v duchu
jako by zázrakem přijal moje postavení spolupráce, využijte tyto situace, abyste
autority nad ním a stalo se z něj zase to ho převychovali a vyučili poslušnosti a úctě
radostné, spolupracující dítě, jako když mu k vám. Ve stručnosti, vaše batole by mělo
byl rok. Zřejmě to pro něj byla úleva, že má poslušně udělat vše, co po něm chcete, za
zase někoho, komu důvěřuje a kdo má zod- předpokladu, že to je v jeho možnostech.
povědnost za to, aby ho vedl životem, a že To je poslušnost a to je v podstatě to jedinemusí řídit svůj život sám.
né, co ho v tomto věku musíte naučit.
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Když sledujeme, co je vidět na
povrchu, často můžeme odhalit,
co se děje uvnitř, protože
zevnějšek odráží to, co je uvnitř.

Vaše batole by mělo:
• Chápat, že záchvaty vzteku jsou naprosto nepřípustné
• Bezodkladně přijít, když ho zavoláte
• Držet se ve vaší blízkosti, když mu to řeknete
• Držet se vás na váš pokyn za ruku bez
přetahování a pouštění se
• Říct nebo dát najevo: „Ano, maminko,“
když mu řeknete, aby něco udělalo
• Splnit vaše pokyny bez kňourání, brečení a špulení pusy
• Nechovat se nevhodně v autě a na veřejnosti
• Zůstat potichu, když mu řeknete nebo
položíte prst na ústa
• Sedět tiše vedle vás tak dlouho, jak chcete, aniž byste ho upláceli či bavili
• Zůstat sedět u stolu, dokud mu nedovolíte odejít
Nečekejte, že si vaše dítě tento dlouhý seznam zapamatuje. Ale očekávejte, že vás
okamžitě poslechne, když mu dáte jednoduchý pokyn. Neváhejte zvyšovat své standardy a očekávání. Když vaše dítě vyrušuje
ve shromáždění, chová se příšerně v samoobsluze, nemůžete ho vzít do restaurace
nebo vás doma celý den dovádí k šílenství,
nejspíš jsou vaše očekávání velmi, velmi
nízká. Věřte ve schopnosti a možnosti vašeho dítěte a začněte ho podle toho vychovávat.

Červenec 2013

„Syn moudrý obveseluje otce, bláznivý pak
člověk pohrdá matkou svou.“
Přísloví 15:20

Zaměřte se na srdce
Přestože vás stále nabádám k tomu, abyste
pracovali na poslušnosti, skutečným cílem
je zbožné srdce. Nikdy nesmíte zapomenout
na srdce, u malého ani u většího dítěte. Srdce musí být tím, co vaše oči neustále sledují.
Poslušnost je jen jednoduchý přímočarý klíč
k dosažení srdce a k jeho proměně.
Proto, abychom k srdci dosáhli, musíme se
naučit srdce našich dětí vidět. Když sledujeme, co je vidět na povrchu, často můžeme
odhalit, co se děje uvnitř, protože zevnějšek
odráží to, co je uvnitř. Malé děti bývají ve
svých pocitech otevřené a upřímné a nedokážou být navenek veselé, nejsou-li opravdu
šťastné uvnitř. Starší děti možná vynaloží větší úsilí na to, aby skryly, co se uvnitř odehrává,
ale pozorný rodič to stejně zjistí. Nechť jsou
tedy vnější projevy špatného postoje pro vás
signálem, že vaše dítě potřebuje napravit.
Když zpozorujete cokoli jiného než okamžitou
příjemnou poslušnost na vyslovený pokyn,
zastavte a napravte to. Když to budete dělat,
budete se mílovými kroky posouvat k tomu,
aby vaše dítě bylo zbožné uvnitř a nebudilo
jen zdání pobožnosti navenek.
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„Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a
ze vší síly své.“
Deuteronomium 6:5

Mateřský radar
Říkám tomu „mateřský radar“. Spustí se
vždy, když zaznamenám něco, co potřebuje
nápravu. Nevím jistě, jak jsem k němu přišla, ale mám podezření, že jsem ho měla
vždycky, jen jsem o tom nevěděla. To, co
jsem považovala za podrážděnost či přecitlivělost, byly možná počátky
fungování radaru nebo
důsledek jeho přehlížení.
Víte, dříve mě unavovalo, když děti kňouraly,
stěžovaly si nebo se se
mnou dohadovaly. Byla
jsem frustrovaná z toho,
že jsem musela věci několikrát opakovat, než je
udělaly, a ještě víc mě
rozčilovalo, když je dělaly s nechutí. A taky mě
rozčilovala pomalá poslušnost, vyhýbání se práci, lenost a tak dále. Protože pro mě bylo
povolání rodiče nové, měla jsem za to, že
všechny ty věci, co mi vadí, jsou normální,
že to děti prostě dělají. Myslela jsem si, že
se musím naučit to nějak tolerovat, dokud
„z toho nevyrostou“.
Od té doby jsem zmoudřela. Dnes už vím,
že z toho nevyrostou, pokud nevynaložím
úsilí, abych je to odnaučila. Chci-li lepší
chování, raději udělám něco pro to, aby se
dostavilo. Nyní tedy, když zjistím, že mi nějaké chování či postoj na mém dítěti vadí
26
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(spustí se mateřský radar), beru to jako signál, že mé dítě potřebuje vychovat. Vítám
signály z mateřského radaru. Říkají mi, že
mám nechat to, co zrovna dělám, a okamžitě své dítě napravit, dřív než se ty malé
poklesky vystupňují do větších, závažnějších, z nichž nikdy „nevyroste“.
Místo abyste se výlučně zaměřily na velké
věci, vypěstujte si natolik citlivý mateřský
radar, aby ve vašich dětech zaznamenal
každou nepatrnou známku špatného ducha. Pozorujte, jak se vaše
děti tváří, a všímejte si,
když se vám nedívají do
očí nebo když se ušklebují či špulí pusu. Všimněte
si drobného dupnutí nožkou nebo jejich vzdorovité řeči těla, když se od
vás odtahují. Všímejte si a
jednejte na základě toho,
hned jak vás váš mateřský radar poprvé upozorní. Přísné varování, jako
třeba: „Přestaň se takhle
tvářit,“ nebo: „Neobracej oči v sloup,“ předejde
pozdějším závažnějším
problémům. Bude-li potřeba přísnější náprava, buďte připravena
ji poskytnout. Nic by nemělo vašemu radaru uniknout, protože je zaměřen na srdce
vašeho dítěte, které se projevuje navenek.
Vyvazujete-li v této chvíli své dítě a napravujete ho, oslovujete jeho srdce. To je váš
hlavní cíl.
„Hospodin patře s nebe, vidí všecky syny
lidské, z příbytku trůnu svého dohlédá ke
všechněm obyvatelům země.“
Žalm 33:13–14
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Naše nejstarší dítě
Náš šestiletý byl typickým dítětem pro kategorii „začínáme pozdě“. V minulosti byl
vždycky celkem poddajný, ale často jsem
ho musela „přemluvit“, aby poslechl. Pořád
kňoural a byl velmi pomalý a líný ohledně
toho, kdy a jak se donutit k poslušnosti.
Přesto se nikdy nevztekal ani se mi přímo
nepostavil na odpor, takže jsem si nebyla úplně jistá, jak na něj začít být přísná.
Mám ho za tu spoustu zdánlivě nevýznamných přestupků vyplácet?

Červenec 2013

nepolevit. Musela jsem vytrvat, aspoň pro
tentokrát. Tak jsem ho znovu vyplatila a informovala ho o tom, aby se raději přidržel
mě, protože jeho tetička „nevydrží ani polovinu“ toho, co jsem vydržela já. Přiznávám, že jsem zvýšila hlas, což není ideální. Ale také jsem mu dala pevné ujištění o
tom, že neuhnu a že on bude poslouchat
mě a chovat se ke mně uctivě, nebo...
Když se věci trochu usadily, zavolala jsem
našim křesťanským poradcům a třesoucím
hlasem jsem se ptala, jestli jsem udělala
správnou věc. Odpověděli mi: „No, jestli
ho to skutečně tak vyvedlo z míry, musela jsi na něj udělat dojem.
Udrž si to.“

Nakonec jsem se rozhodla, že s tím musím něco udělat dřív, než se jednoho rána
vzbudím a on bude měřit
metr osmdesát a pořád
Mám se vrátit
bude reptat a fňukat a
k nízkým standardům
sám sebe litovat. Rozhodla
Zjevně jsem na něj udělala
a
selhávajícím
jsem se, že ho donutím rehluboký a dobrý dojem. Po
agovat správně, radostně
tom jednom dopoledni se
postupům, které jsem
a rychle pokaždé, když ho
dramaticky zlepšil. Nejenpoužívala dřív?
požádám, aby něco uděže začal poslouchat rychle
Ne, prostě jsem to
lal. Protože vše ostatní, co
a bez fňukání, ale také se
nemohla
vzdát.
jsem do té doby zkusila,
stal celkově šťastnějším
selhalo, rozhodla jsem se,
dítětem. Od té polední
že když nebude reagovat,
konfrontace jsem ho už
tak jak má, budu ho muset
téměř nikdy nemusela vyvyplatit, i když to nevypadá tak závažně.
platit. Teď když už je dospělý, vždycky se
směje, když tenhle příběh vyprávím. Říká,
Bylo to náročné. Prvního rána „velké pro- že i když si na ten incident vůbec nepamaměny“ mi dal asi tucet příležitostí k výpla- tuje, muselo to být jedinkrát v životě, kdy
tě. Nakonec kolem poledne na mě křičel, se opravdu dostal do varu. Jak je nádherné
že „půjde bydlet k tetičce Faith“. Měla jsem mít syna, který nad sebou od šesti let nedost. Byla jsem zdrcená. Otřásaly mnou ztratil vládu! Vůbec toho nelituji!
pocity nejistoty a pochybností. Dělám to
správně? Očekávám příliš mnoho? Bude „Zaveď k učení mysl svou, a uši své k řečem
mě mé dítě navždy nenávidět? Mám se umění.“
vrátit k nízkým standardům a selhávajícím Přísloví 23:12
postupům, které jsem používala dřív?
Ne, prostě jsem to nemohla vzdát. Musela
jsem poslechnout, co mi říkal můj duch, a

Naše druhé nejstarší
Naše druhé nejstarší dítě bylo naprosto
27
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jiné než ty dvě, které jsem vám už popsala.
Od devíti měsíců, kdy se postavila na vlastní nohy, to byla nezávislá, hyperaktivní,
nespoutaná rošťačka. Modlívala jsem se,
aby už jí byly tři a měli jsme konečně za
sebou příslovečné období vzdoru dvouletých. Jenže tři se překulily a byly pro mě
stejně frustrující jako ten rok předtím! Pak
jí konečně byly čtyři a trochu se to zlepšilo,
ale nijak výrazně. Bystrá a rafinovaná, věděla, jak beztrestně proplouvat. Obzvláště
dobře věděla, jak nenápadně mámu a tátu
podvádět.
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rovinu, že neposlechla, a přiměla ji „napravit“ všechny ty drobné „chyby“.
Litovala toho a já předpokládala, že pochopila, oč jde, až do té doby, než vyzkoušela
podobný trik o několik týdnů později na tatínkovi. Tatínek rozhodl, že když zavolá, děti
musí přijít stejným způsobem, jak byl naučen on, když byl malý. Měly hlásit: „Už jdu,“
a okamžitě přijít.

Protože byly malé, rozhodl, že si to několikrát zkusí, než to pravidlo začne platit. Svolal si je do kuchyně a pečlivě jim vysvětlil,
Jednoho večera jsem ji odnesla nahoru co po nich chce. Pak je všechny poslal do
do pokoje, abych ji nachystala do postýl- obýváku, aby čekaly na zavolání. Nejstarky. Chtěla jsem jí pomoct před
ší poslechl na tatínkův povel
spaním uklidit pokojíček, tak
dokonale. Nejmladší byl na
...
„téměř“
jsem jí podala knížku a řekla,
řadě po něm a také zareagoval
poslušnost
aby ji položila dole na poličku.
správně. Ale když přišla řada na
není žádná
ni, naše druhá nejstarší řekla:
Rychle odcupitala a hned byla
„Jdu,“ místo: „Už jdu.“ Tatínek
zpátky. Pak jsem ji požádala,
poslušnost.
jí znovu vysvětlil, že chce slyšet:
ať si odnese boty do botníku,
„Už jdu,“ a všichni to měli zkusit
zase rychle odběhla udělat, co
znovu. Všichni to skvěle zvládli
jsem jí řekla. A tak když se vráopět až na naši čtyřletou dceru.
tila, uložila jsem ji do postýlky,
dala pusu na dobrou noc, objala a pochvá- Tentokrát řekla: „Já jdu.“ Tatínek jí to znovu
vysvětlil. Příště řekla: „Já už jdu.“ Zdálo se,
lila.
že si to nemůže zapamatovat.
Když jsem se vracela dolů, všimla jsem si,
že kniha neleží na poličce, ale na krbové Nakonec jsme oba, tatínek i já, odhalili její
římse vedle poličky. Pomyslela jsem si, že hru. Byla jen vzpurná a rafinovaná. Přesně
mi možná nerozuměla nebo zapomněla, co věděla, co po ní chceme, a naprosto bylo
přesně jsem jí řekla. Pak jsem si všimla bot, v jejích možnostech to zvládnout, přesto
pěkně srovnaných před dvířky botníku, ni- se rozhodla to neudělat. Na to, aby se pokoli uvnitř. V tu chvíli jsem si uvědomila, že stavila otevřeně na odpor, byla moc chytrá,
mě neposlouchá celým srdcem. Zkoušela, a vymyslela nenápadnější formu neposlušjestli jí projde, když moje požadavky splní nosti.
jen napůl. Záměrně uložila ty věci na jiné
místo, ale tak, aby se nedostala do potíží. Tatínek tedy vytáhl vařečku. Nerozzlobil se.
Jenže „téměř“ poslušnost žádná posluš- Jednoduše se rozhodl ten problém vyřešit.
nost není. Vůbec se mi do toho nechtělo, Dal jí na zadek (jedno plácnutí přes obleale vzbudila jsem ji, vyplatila ji, řekla jí na- čení) a řekl jí, aby to zkusila znovu. Potře28
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bovala ještě dalších šest pokusů (a dalších
šest plácnutí vařečkou), než se rozhodla
poslechnout a říct: „Už jdu.“ Tatínek ji přiměl, aby to ještě párkrát předvedla, tak
pro jistotu. A hádejte, co bylo dál? Už se
nám NIKDY takovým způsobem nevzepřela! Naopak je do dnešního dne extrémně
upřímná a je nepřekonatelná v zápalu pro
dobrou věc. Od toho dne, přestože byla
nadále živá a nadšená, se stal život s ní naprostou radostí.
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a s malým dítětem budete mít hned devadesát devět procent cesty za sebou.

2. Neprovozujte moderní „oddechovky“,
které mají sloužit jako čas na rozmyšlenou a zázračně vrátit děti do stavu svatosti bez použití disciplíny. Jsou scestné
a neproduktivní. Srdce se nikdy nezmění
tím, že dítě prostě odstíníme od pokušení a strčíme ho na minutu za každý rok
věku do hrací ohrádky nebo do židličky.
Potřebuje-li se dítě zklidnit, je mnohem
„Muž, kterýž miluje moudrost, obveseluje
lepší postavit ho do kouta čelem ke zdi,
otce svého...“
kde se bude cítit trochu nepohodlně.
Přísloví 29:3
Nechte ho tam tak dlouho,
dokud nezíská dostatečnou
Nikdy neposílejte
motivaci k tomu, aby se
dítě
za
trest
do
Čeho se vyvarovat
uklidnilo a ovládlo se.
pokojíku.
Když
ho
Když budete pracovat na
3. Nikdy neposílejte dítě za
převýchově svých batolat
necháte o samotě,
trest do pokojíku. Když ho
a starších dětí, počítejte
dá mu to prostor, aby
necháte o samotě, dá mu to
s tím, že se objeví potíže.
se utápělo ve svém
prostor, aby se utápělo ve
Následuje výčet některých
těžkém
údělu
...
Raději
svém těžkém údělu, litovalo
zákazů pro efektivní vedesi
ho
posaďte
vedle
se, zahořklo pro nespravení vašich dětí. Nedělat tyto
sebe.
dlnost na něm spáchanou a
věci bude pro váš úspěch
vymyslelo další způsoby, jak
klíčové.
mamince důmyslně vzdo1. „Neodvádějte pozorrovat. Raději si ho posaďte vedle sebe,
nost“ svého dítěte, když byste ho měli
abyste ho mohla snadno a efektivně „vykonfrontovat a káznit. Někdy je na mísvazovat k tyčce“.
tě odvést pozornost malého miminka,
spíš než ho vychovávat, ale nikdy není
správné odvádět pozornost batolete. 4. Nepoužívejte jako trest k nápravě či
motivaci dítěte odpírání privilegií. Malé
Když vás batole odmítne poslechnout,
děti málokdy dobře zpracují cokoli jiné„udělejte z toho kauzu“, dokud se neho než okamžitou korekci. Časově odlopoddá, příjemně a úplně. Když odvedežená náprava a tresty ex post způsobí
te jeho pozornost nebo odstraníte zajen pocit hořkosti nebo apatii. Koneckázanou věc z dosahu, nic jste ho nenakonců, stejně o svá privilegia přišli, tak
učili – tím méně sebeovládání. Jakmile
nač činit pokání. Spíše než abyste dítěti
dítě poslechne, můžete jeho pozornost
odepřeli nějaké privilegium, vyvoďte
podle potřeby „přesměrovat“ jinam,
nějaký přímo související logický důsleale nejprve si vždy ověřte, že se vám
dek, máte-li pocit, že to bude účinné a
plně poddalo. Řiďte se tímto pravidlem
29
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motivující. Například můžete říct: „Teď
jsi mě neposlechl a vjel jsi s kolem na
silnici. To je moc nebezpečné. Protože
jsi mě neposlechl, budeš teď muset jít
domů.“ To je něco úplně jiného a funguje to mnohem lépe než „zákaz kola
na čtrnáct dní“, kdy mu po dvou týdnech kolo vrátíte, ať už svého činu litoval, nebo ne.
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fliktu k vyučení poslušnosti, než to odkládat na další den – den, který zajisté
přijde. Čím déle budete čekat, tím více
si dítě uvědomí svou moc nad vámi, a
tím těžší bitvu budete muset svést, až
se tomu postavíte čelem. Dávejte dítěti
vybrat jen na základě předchozí dlouhodobé svědomité poslušnosti.

8. Nestaňte se příliš závislá na „plánu“.
Dokonale zorganizovaní rodiče jsou čas5. Nevydávejte varovné signály. Nepočíto překvapeni, když jejich obvykle dobtejte do deseti, do tří, ba ani do dvou.
ře se chovající dítě nad sebou najednou
Když mé dítě nereaguje na první slovní
ztratí vládu, když je něco jinak, než je
výzvu, dostane na zadek. Je to rychzvyklé. Proč se to děje? Často to bývá
lé, jednoduché a snadno srozumitelproto, že dítě se nenaučilo poslouchat,
né. Žádné psychologické hry, žádná
ale spíše se přizpůsobilo pevnému remanipulace, žádná vina. A maminka
žimu. Vyrostlo navyklé na
bude ušetřená hněvu,
neměnnou formu života,
frustrace a vyčerpání.
Vysvětlujte až poté, co a dokonce ji začalo vyžadítě projeví okamžitou
6. Nedohadujte se s dítědovat jako své „právo“.
ochotu poslechnout ...
tem. Chci-li s dítětem
Když potom přijde o svůj
odpolední spánek nebo
probrat jeho nevhodné
Přemíra vysvětlování
oblíbenou svačinku, začne
chování, udělám to až
jen zhoršuje fňukání,
se vztekat a požaduje zpět
potom, co mě poslechhádky a odmlouvání,
svá „práva“, místo aby
ne, ne proto, abych ho
vede
k
další
vzpouře
a
ctilo a poslouchalo svoji
přiměla k poslušnosti.
pýše.
maminku. Řád je zbožná
Přemíra vysvětlování
ctnost, ale nezapomeňte
jen zhoršuje fňukání,
vyučovat také flexibilitu.
hádky a odmlouvání,
Měňte příležitostně váš denní rozvrh,
vede k další vzpouře a pýše. Vysvětlujabyste docílily toho, že budou spoléhat
te přiměřeně věku, ale až poté, co dítě
na vás, a ne na daný program. Poslušprojeví okamžitou ochotu poslechnout
nost je vždy na prvním místě!
bez vysvětlení. Manžel mojí kamarádky
nedávno zjistil, že „tímhle způsobem
vyučuje Bůh. Často nám nedá vysvětle- 9. Nepoužívejte psychologické hry, abyste
dítě zahanbily či vmanipulovaly do poní dříve, než poslechneme. A pak nám
slušnosti. Taková manipulace vaše dítě
může nebo taky nemusí dát vysvětlení,
pouze připraví na to, aby jednou samo
proč žádal, abychom tu věc udělali“.
bylo manipulativním, nejistým, pasivně
Dobrá poznámka!
agresivním, nazlobeným či soběstředným dospělým. Mnohé populární, na
7. Nedávejte dětem na vybranou, abyste
psychologii založené techniky, které se
se vyhnuli konfliktu. Lépe je využít kon30
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dnes používají, neuvěřitelně dětem škodí
tím, že v nich povzbuzují špatné myšlenkové vzorce a zvyky. Je-li
špatné manipulovat
jiné dospělé, neučte
dítě manipulaci. Buďte otevřená, upřímná
a přímočará, aby vaše
dítě vidělo váš příklad
a naučilo se jednat
stejně.
10. Nebuďte výcvikový
generál a fanatický organizátor. Jakmile se vaše děti naučí úctě
a poslušnosti, dopřejte jim pod svým dohledem dostatek svobody v mezích zbožného standardu chování. Buďte výjimečně štědrá ohledně svého času, lásky a vyjádření vřelého citu. Buďte extravagantně
šťastnou rodinou. Mluvte se svými dětmi
o všem, co děláte a o čem přemýšlíte. Vyučujte je Božím cestám tím, že všechno
v životě budete vztahovat k Bohu a podle
toho žít. V okamžiku, kdy spolu vycházíte,
každý chápe svoji roli a všechny tahanice o moc skončily, můžete svůj čas plně
věnovat vyučování, pečování, vedení a
můžete si své děti užívat.
11. Nevychovávejte metodou „hašení požárů“. Tento přístup radí rodičům, aby
přehlíželi všechny drobné neposlušnosti
a řešili jenom závažné prohřešky. Toto
je představa mnohých rodičů o tradiční křesťanské výchově, je však chybná
a neúčinná. Užijte místo toho metodu
„vyvazování rajčat“.
„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř
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jsou vlci hltaví. Po ovocích
jejich poznáte je.“ Matouš
7:15–16

Výdrž
Wynne: Co dělat, když se batole nechce podvolit? Vím,
že mi rozumí, protože se na
mě buď šklebí, nebo na mě
ječí svou vlastní batolecí řečí
a pak se okamžitě pokusí zopakovat zakázanou aktivitu.
Opakované výchovné vyplácení nezabírá, takže ho nakonec přemístím nebo odvedu
jeho pozornost jinam. Po týdnu nevidíme
žádné zlepšení. Potřebuje snad víc času?
Elizabeth: Pokaždé, když své dítě konfrontujete, musíte vyhrát. Pokud tomu tak není
– pokud odvedete jeho pozornost nebo ho
přemístíte nebo to vzdáte či cokoli jiného,
jen jste ztratila čas. Váš maličký v tomto
případě nepotřebuje víc času. Protože už
chápe, co po něm chcete, je jasné, že se
prostě odmítá podřídit, a ví, že to nakonec
vzdáte a poslušnost po něm nebudete vyžadovat. Nebuďte měkká. Vytrvejte déle
než on. Vždycky, když se vám postaví, dejte mu přesně vědět, co po něm chcete, a

Vždycky, když se vám (vaše dítě)
postaví, dejte mu přesně vědět,
co po něm chcete, a dejte si
záležet na tom, aby se jeho malý
svět zastavil, dokud neposlechne.
Nedovolte mu nikam jít ani nic
dělat, dokud se nepoddá.

31
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dejte si záležet na tom, aby se jeho malý
svět zastavil, dokud neposlechne. Nedovolte mu nikam jít ani nic dělat, dokud se
nepoddá. Celou věc urychlí příležitostné
plácnutí, ale klíčové je prostě vydržet, dokud se nevzdá.
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že jste jeho rodič a že vás musí VŽDYCKY
poslechnout.
„Přestaň, synu můj, poslouchati učení, kteréž od řečí rozumných odvozuje.“ Přísloví
19:27

První „vytrvalostní“ sezení může trvat hodinu i déle, jak jsem popsala u svého třetí- Zhoršení před obratem k lepšímu
ho dítěte v předchozí kapitole. Nevzdávej- Když své dítě převychováváte, počítejte to. Nepodlehněte. Nenuťte dítě vyplnit te s tím, že než nastane obrat k lepšímu,
váš požadavek převahou své fyzické síly. věci se ještě zhorší. Ne každé dítě vám cele
Neřvěte na něj ani ho nezastrašujte, aby poddá své srdce a ducha hned po jedné či
poslechlo. Nevyhrožujte. Nevytočte se. dvou konfrontacích. Některé děti vás buNespěchejte. Zachovejte si neochvějný dou ještě nějakou dobu tu a tam testovat a
doufat, že to nakonec vzdápostoj: „Mám celý den a
te a vrátíte se k nekonzisnikdy to nevzdám.“ Čas od
Když vaše dítě uvěří,
tentní „namátkové“ výchočasu zopakujte svůj příkaz.
Příležitostně přidejte plácže se nikdy nevzdáte a vě. Musíte věrně vytrvat
nutí, vždy jen jedno, abyste
ve vyvazování rajčat a ve
nedovolíte mu znovu
ho nevyplácela příliš. Vaše
všem, co s tím souvisí, dovládnout, teprve
výdrž nakonec musí dítě
kud se k vám srdce vašeho
tehdy
se
vám
začne
dovést do bodu, kdy se vás
dítěte spolehlivě neobrátí.
opravdu
podřizovat.
rozhodne poslechnout.
Když vaše dítě uvěří, že se
nikdy nevzdáte a nedovoJakmile vás poslechne, dejlíte mu znovu vládnout,
te mu chvilku, aby se dalo
teprve tehdy se vám začne
do kupy, a pak ho vyzkoušejte, abyste zjis- opravdu podřizovat. Tehdy opustí svého
tila, jestli se vám poddalo plně, nebo jestli nezávislého a vzpurného ducha a odpočijen svolilo, že vás pro tentokrát poslechne, ne si s úlevou a pokojem v bezpečí a pod
aby uniklo ze své nepohodlné situace. Po- ochranou vaší lásky, vedení a autority.
žádejte ho, aby splnil nějaký jednoduchý
úkol, nejlépe něco, co by za normálních Vrací-li se neustále občasná neposlušnost,
okolností vyvolalo jeho odpor. Například znamená to, že jste ještě své dítě zcela
můžete pokračovat následovně: „Výborně, nepřesvědčili o tom, že jste jeho právojsem ráda, že jsi mě poslechl. Tak a teď jdi platnou, Bohem ustavenou autoritou. Nea seber tamtu knížku a polož ji na stůl.“ Sle- respektuje vás a snaží se nad vámi uplatdujte jeho reakci. Pokračujte několika dal- ňovat svou moc. Čím déle vám bude trvat,
šími drobnými úkoly. Když odmítne nebo než ho přesvědčíte, tím to bude horší. Prose vzepře některému z pokynů, stůjte na to vítejte každý jeho pokus a vězte, že když
svém a vytrvejte stejně jako předtím. Ne- vytrváte a vyhrajete, přivede ho to o krok
přestávejte, dokud nejste spokojena, že se blíže k vám a k Bohu.
vám ve svém srdci cele poddal a že uznává,
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„Nebo na posměvače hotoví jsou
nálezové, a rány
na hřbet bláznů.“
Přísloví 19:29

„Nefunguje to!“
Pokud už nějaký čas používáte
metodu „vyvazování rajčat“ a trénujete poslušnost, a přitom nemáte pocit, že by vaše úsilí vedlo
k výrazným úspěchům, předkládám zde
krátký výčet hlavních věcí, které je třeba
vzít v úvahu a které vám pomohou zhodnotit a napravit situaci:
Věk dítěte. Čím je dítě mladší, tím vícekrát
to „zkusí znovu“. Učí se a chce vědět, jestli
myslíte „přestaň to dělat teď“ a nebo „už
to nikdy nedělej“. Několik opakování je nezbytných, aby to pochopilo.
Předchozí výukové metodiky. Čím je vaše
úsilí novější, tím častěji vás dítě bude testovat. Chce zjistit, která výchovná metoda
dnes platí, aby se mohlo rozhodnout, jestli
stojí za to riskovat neposlušnost. Přidržte se
metod, které jste se naučila v této knize, a
problém se vyřeší sám, až vaše dítě konečně
„Co když jsme začali s výchovou pozdě“ je úryvkem
z knížky „Raising Godly Tomatoes“ od Elizabeth Krueger. Pokud se vám článek líbí a nebojíte se angličtiny,
můžete do knížky nahlédnout na webových stránkách autorky: www.raisinggodlytomatoes.com
O knížce:
Knížka „Raising Godly Tomatoes“ (výchova zbožných
rajčátek ☺) nabízí čtenářům velice praktický pohled
na biblickou výchovu dětí. Klíčovou myšlenkou knihy
je „Tomato Staking“, což by se dalo volně přeložit jako
„vyvazování rajčat“. Každý zahradník by vám potvrdil,

pochopí, že se pevně držíte jednoho plánu.
Rodičovská důslednost. Čím méně jste důsledná, tím vícekrát se vám dítě postaví na
odpor. Chce zjistit, jestli si ještě stále pamatujete příkaz, který jste vydala před 15
minutami. Opravdu se na něj soustředíte a
budete ho káznit pro každý přestupek? Přísná důslednost pohřbí každou naději, že by
pár drobných přestupků mohlo projít bez
povšimnutí. Starší děti také budou sledovat
vaši důslednost. Když vůči nim nebudete
důsledná, budou to považovat za pokrytectví a nespravedlivost, a žádným způsobem
se vám nepodaří získat jejich úctu.
Dotažení do úspěšného konce. Nevytrváteli v tom, abyste napravovali, až do konce,
jen podnítíte další následné testování. Musíte vytrvat, dokud se postoj vašeho dítěte
nezmění. Čím budete přičinlivější, tím bude
testování dříve u konce. Když se vaše dítě
naučí, že neposlušnost – jakkoli triviální – je
marná, přestane to zkoušet. Dovolte byť jen
chabý paprsek naděje, že by neposlušnost
mohla projít, a testování bude pokračovat.
„Ne proto, abych vás zahanbil, píši toto,
ale jako svých milých synů napomínám.“
1. Korintským 4:14

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

Myslím, že držím dietu snad od svých šesti měsíců, nebo mi to tak alespoň připadá. Mým
„ostnem v těle“ je zřejmě můj metabolismus. Je to vůbec možné? Odmítá kalorie přeměňovat na energii a místo toho je s oblibou ukládá. Ale za ty roky se mi podařilo s mým metabolismem spřátelit, a proto jsem už před lety opustil svých 95 kilo a podařilo se mi udržet
váhu o 18 až 23 kilo nižší. Naučil jsem se, kolik si můžu dovolit přijmout ve vztahu ke svému
výdeji na ten který den. Problém je však v tom, že den je plný kalorických rozhodnutí, ať už
jde o uždíbnutí zákusku, který někdo donese do kanceláře, nebo o spořádání deli bagety,
kterou si samozřejmě dávají všichni ostatní, anebo se jedná o shltnutí večeře, kterou mi
připravila manželka.
Naučil jsem se základní princip, jak může člověk získat vládu nad svojí váhou. Musíte se
už předem rozhodnout, co budete dělat. Svůj oběd si vyberete dříve, než vám ho vybere
váš apetit nebo příležitost. Už ráno se musím rozhodnout, jak naložím s obědem. A již na
začátku dne se rozhodnete, že večeři buď vynecháte, anebo si dáte něco nízkokalorického.
Nazveme to předvolbou? Ano, to je v podstatě způsob, jak můžete mít navrch v jakékoli
oblasti svého života.

Klíčem
k rozhodnutím,
kterých nebudete
litovat, je
rozhodnout se
předem.

Naše slovo pro dnešní den je zapsáno v knize Daniela,
kapitola 1:8. Daniel je zajatcem v cizí zemi – nachází se
v Babylonu. Židé tam byli odvlečeni do zajetí. Daniela
identifikovali jako vůdčí typ, a proto jsou on a jeho přátelé
v jakési akademii pro lídry, kde se od nich vyžaduje, aby
jedli pokrmy, které jim jejich židovská víra zakazuje. Daniel
to odmítl.

Bible o tom říká: „Ale Daniel uložil v srdci svém, aby se nepoškvrňoval pokrmem z stolu královského, a vínem, kteréž
král pil. Pročež hledal toho u správce nad dvořany, aby se
nemusil poškvrňovati.“ Učinil, jak se rozhodl, a jedl stravu, která byla v souladu s jeho přesvědčením. Nakonec byl silnější než kdokoli z těch, kteří jedli, co bylo předepsáno.
Všimněte si, že své rozhodnutí učinil předem – prostě nebude jíst, co bylo předepsáno. A
pak podle svého rozhodnutí jednal. Předem se rozhodl, co jíst nebude. Víte, většina z nás
to tak nedělá, spíše se rozhodujeme až v daném okamžiku. Uprostřed situace řekneme:
„Uvidím, jak se budu cítit. Uvidím, jak se to bude vyvíjet. Uvidím, jakým směrem povane
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vítr. Uvidím, jak to půjde. Uvidím podle okolností.“ Jenže to je nejlepší způsob, jak se nechat duchovně odrovnat.
Pamatujte si, že klíčem k rozhodnutím, kterých nebudete litovat, je rozhodnout se předem.
Tuším, že Samson se nikdy pořádně nerozhodl, kam až může zajít. A když došlo na Dalilu,
přišel o své vůdčí postavení a přišel i o svůj život. Naproti tomu Daniel věděl, kde má hranice, a stal se jedním z velkých Božích vůdců. Rozhodl se předem.
Pokud je tedy před vámi situace, ve které budete vystaveni pokušení rozdat něco, čeho
budete později litovat, rozhodněte se dopředu, jak to zvládnete. A oblast, ve které to platí
snad nejvíce ze všech, je sex. Nastavte si svoje hranice
tehdy, když jste někde sami se svým Pánem, a pak tu
Pokud je tedy před
hranici nepřekročte. Nedopusťte, aby za vás rozhodovámi situace, ve které
valy vaše hormony. Dělají totiž bídná rozhodnutí.

budete vystaveni
pokušení rozdat něco,
čeho budete později
litovat, rozhodněte se
dopředu, jak to
zvládnete.

Možná jste se dostali do situace, ve které máte pokušení říct něco méně, než je skutečná pravda. No, musíte se teď rozhodnout, že řeknete pravdu a jak ji řeknete. Může to být situace, ve které vám možná bude
nabídnuta příležitost zhřešit. Rozhodnete se již nyní,
jak potom budete reagovat? Žijeme ve světě, ve kterém je 99% tlak, abychom dělali věci jiným než Božím
způsobem. Tedy …, pokud čekáme, jak se to vyvine. Jenže já vím, jakým směrem se to
vyvine – a vy také. Uděláte špatnou volbu.
Ne, stejně jako člověk na dietě musíte už teď vědět, co budete dělat potom. Klíčem k rozhodnutím, kterých nebudete litovat, je rozhodnout se předem.
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Pokorná laskavost
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Předplatné časopisu Přikrytí
Milí přátelé,
mnohým z Vás tímto výtiskem končí předplatné Přikrytí na tři čísla, která měla vyjít v roce 2012.
Poslední číslo z těchto tří se nám však opozdilo a přesunulo do tohoto roku, takže je z něj číslo červencové 2013.
Níže najdete opět objednávku předplatného na další čísla. Chtěli bychom však upozornit na malou
změnu. Přikrytí již nebude vycházet pravidelně čtyřikrát do roka, ale jako občasník. Můžete si tedy
objednat libovolný počet čísel dopředu, tak jako tomu bylo dosud, čísla však budou vydávána nepravidelně, jak budou naše síly stačit. ☺
Věříme, že Přikrytí bude nadále žehnat všem, kdo touží, tak jako my, být proměněni v obraz a podobenství Krista.
Prosím zasílejte své objednávky na adresu: Přikrytí , U Potoka 26, 252 65, Tursko.
E-mailové objednávky: prikryti @patmos.cz; milena.bubenickova@volny.cz
Telefonické a SMS objednávky: 736 157 888
OBJEDNÁVKA ČASOPISU PŘIKRYTÍ
Závazně si objednávám časopis Přikrytí v níže uvedeném rozsahu.
Časopis zasílejte na adresu:
Jméno a příjmení:
________________________________________
Adresa: Ulice a č.p., město (obec, pošta), PSČ

________________________________________
________________________________________

Kontaktní e-mail: ________________________________________________________________
Kontaktní telefon: ________________________________________________________________
Počet kusů předplatného: _________
Délka předplaceného období (nezahrnuje cenu za poštovné):
2 čísla
160 Kč (+poštovné)
4 čísla
320 Kč (+poštovné)
Zakoupení pouze jednoho čísla (nezahrnuje cenu za poštovné):
Jedno číslo
80 Kč (+poštovné)
Způsob vyzvednutí časopisu:
Na udané adrese výše — zasláno poštou
Osobní odběr — kontaktní osobou je pí. Milena Bubeníčková
(tel: 736 157 888, e-mail: milena.bubenickova@volny.cz nebo prikryti@patmos.cz)

Sponzorství (pokud chcete někomu časopis Přikrytí zaplatit a objednat, můžete to udělat zde):
Ano chci (pokud jste zaškrtli toto políčko, budeme Vás v nejbližší době kontaktovat)
Způsob platby:
Bezhotovostní převod — bankovní údaje včetně Vašeho osobního variabilního symbolu Vám
zašleme e-mailem.
Složenka — poukázku typu A Vám zašleme spolu s prvním objednaným číslem časopisu
V hotovosti — kontaktní osobou je pí. Milena Bubeníčková
(tel: 736 157 888, e-mail: milena.bubenickova@volny.cz nebo prikryti@patmos.cz)
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