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

Žalm 91:4

Milí přátelé,

konečně vám přinášíme nové číslo Při-
krytí . Bůh nám kladl na srdce téma 
„změny“. Změny ve všech oblastech ži-
vota.

Asi tak jako já i Vy v různých oblastech 
života hledáte cestu ke změně. Ve svém 
posledním těhotenství jsem dost zá-
pasila se svou myslí, různými špatnými 
postoji vůči svým nejbližším nebo svým 
povinnostem. V nejhorších okamžicích 
jsem si vždy někam zalezla a popadla 
knížku o charakteru ctnostné ženy, kte-
rou mi poslala moje sestra. Ani nevědě-
la, jak moc ji budu potřebovat. Knížka je 
rozdělena na sekce o manželství, výcho-
vě dětí  nebo vedení domácnosti  atd. Ve 
světle Božího slova a díky laskavé korek-
ci Ducha Božího jsem našla východisko 
z každého problému. Nedokázala jsem 

tomu uvěřit, ale během pár minut mi 
v mysli něco „překlaplo“, a to, co bylo 
před chviličkou „tak těžké“ a plné trápe-
ní, bylo najednou velice lehké, a dokon-
ce příjemné! Ježíš říká: „Vezměte jho mé 
na se, a učte se ode mne, neboť jsem ti -
chý a pokorný srdcem, a naleznete od-
počinutí  dušem vašim. Jho mé zajisté 
jesti ť rozkošné, a břímě mé lehké.“ (Mat 
11:29–30) Být hodná na manžela nebo 
děti ? Uklidit dům? Najednou všechno 
šlo. ☺ 

Věřím, že Bůh nám chce pomoct ke 
změně a svobodě v Něm, Jeho slovo 
a Duch jsou vždy nablízku. Jak se píše: 
„Marnosti  zajisté poddáno jest stvoření, 
nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal, 
v naději, že i ono vysvobozeno bude od 
služby porušení a přivedeno v svobodu 
slávy synů Božích.“ (Řím 8:20–21)

Pokud má pro náš život naději Bůh, mů-
žeme ji mít i my sami pro sebe a všech-
ny drahé kolem nás. Kéž s touto nadějí 
pročítáme následující stránky a měníme 
se s Boží milostí  dál a dál!

Linda Čapčíková
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Jak to tehdy začalo...
aneb Přikrytí vychází přes 10 let

22

Když se podívám o 16 let zpátky, na 
dobu, kdy jsem uviděla poprvé tvářičku 
své první dcerky, jsem Hospodinu tak 
vděčná! Do záplavy miliónů názorů na 
výchovu, zmatků, kdy člověk neví, kudy 
kam, tápe, hledá a ptá se: Bože, jak 
mám o ten poklad, který jsi mi svěřil, 
pečovat? Jak ho mám vést k Tobě, aby 
se v jeho životě naplnil Tvůj záměr? Co 
mám dělat, aby ho tahle zlá doba nepo-
hlti la a nechyti la do sítí  svévole, vzpou-
ry, neúcty a bláznovství? – do té vřavy 
myšlenek a otazníků přišlo Boží slovo a 
ukázalo směr, přineslo světlo.
Ani se nechce věřit, že loni v létě to 
bylo 10 let od chvíle, co jsem si 
vítězoslavně sedla doma do 
křesla s prvním tenouč-
kým výti skem Při-
krytí , kde si na čer-
nobílé fotce z ti tulní 
strany vykračovala 
tři malá děvčátka 
a uvnitř bylo pár 
článků s černobílý-
mi kresbičkami… Žád-
né umělecké dílo. ☺ 
Ale konečně jsme začali 
vydávat časopis! Chvála 
Bohu! Konečně přišlo na 
svět něco, co už nějakou 

dobu hořelo v našem srdci: Předat dál 
to, co nám Bůh ukázal, co k nám mluvil 
ze svého Slova, o Jeho plánu, záměru, 
ve kterém má rodina nezastupitelné 
místo – s nadějí, že někdo uslyší, zahoří 
mu srdce jako nám a vydá se na dobro-
družnou cestu života v Božím přikrytí . 
Od doby, kdy jsem seděla s několika-
měsíční dcerkou u počítače, potýkala 
se s anglickými slovíčky a korekturami 
a u nohou si hrály dvě další ratolesti , 
se mnohé změnilo. Náš tým se rozros-
tl, časopis pozvedla i kvalitnější gra-
fi ka. Podařilo se nám udělat několik 

seminářů pro rodiny, setkání s dět-
mi a mládeží. Se stejnou 

vizí jsme začali učit děti  
doma, vznikaly tábory  a 

„Mančice“, o kterých jste 
se mohli v Přikrytí  do-
číst.
Nejstaršímu děvčátku 

z ti tulní strany je dnes 
už šestnáct let. ☺ S báz-
ní a třesením se raduji 
z ovoce, které sklízíme 
– díky Božímu přikrytí , 
do kterého jsme se za ta 
léta snažili ukrývat skrze 

poslušnost Jeho slovu a 
důvěře, že On se postará, 
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Přikrytí č. 38

K Ř E S Ť A N S K Ý  Č A S O P I S  O  R O D I N Ě

pokud se Mu poddáme a budeme 
dbát na Jeho radu. Nemusím se to-
ti ž doma potýkat s drzými úšklebky 
teenagerů, vést nekonečné debaty 
o tom, že „takhle se mnou mluvit 
nemůžeš“, a hlavu si chladit mokrým 
ručníkem v naději, že jednou ta pu-
berta snad přejde. Mám doma dcery, 
které si pubertou nemusely projít. 
Mladé dívky, které jsou pro mě part-
nery v chůzi s Bohem, dobrovolně 
odkládají svoji pýchu, jsou schopné 
naslouchat radě, překonávat svoje 
slabosti , nemít poslední slovo a mys-
let na lidi kolem sebe… Děkuji Bohu 
z celého srdce, že skrze Jeho milost 
a Jeho radu můžeme okoušet ovoce 
Jeho moudrosti . Jsem si jistá, že nás 
všechny, kteří se vydáváme po Jeho 
cestách, čeká ještě spousta bitev a 
zápasů, ale také vítězství a radosti . 
A to vše v naději, že se i s námi v pl-
nosti  naplní Jeho záměr a Jeho Slovo: 
„Brky svými přikryje tě, a pod křídly 
jeho bezpečen budeš.“ (Ž 91:4)

Eva Kotrlová
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Dovolte mi v tomto výročním čísle časo-
pisu Přikrytí  drobné pozastavení se nad 
jeho názvem a nad myšlenkou „přikry-
tí “ jako takového. Klíčový verš, který nás 
provází již 10 let, je ze Žalmu 91:4: „Brky 
svými přikryje tě, a pod křídly jeho bezpe-
čen budeš.” Pojďme spolu poodhalit jedno 
z tajemství, které se za tí mto veršem skrý-
vá, a patrně lépe pochopíme i důvod, proč 
jsme náš časopis nazvali 
právě Přikrytí .

Král David měl k verši 
„Brky svými přikryje tě, 
a pod křídly jeho bezpe-
čen budeš” osobní vztah. 
Když mu ho Hospodin 
začal klást na srdce, Da-
vid hned věděl, o čem 
Bůh mluví. Silně mu při-
pomínal příběh jeho pra-
dědečka a prababičky 
neboli Bóze a Rut, který určitě mnohokrát 
slýchával, když jim seděl na klíně a poslou-
chal jejich vyprávění, jak to tenkrát všechno 
vlastně bylo.

Příběh Rut nezačíná 
zrovna šťastně, umírá 

jí manžel a švagr jako 
už předtí m i její tchán. 

Noémi, její tchy-
ně, ztrácí veš-
kerou radost ze 

života a vrací se zpět do Betléma, odkud 
původně vyšla se svým mužem a dvěma 
syny hledat živobytí . Rut stojí před rozhod-
nutí m, jestli zůstane se svým lidem a poku-
sí se stejně jako Orfa, vdova po druhém ze 
synů Noémi, nalézt nového manžela, nebo 
se vydá spolu se ztrápenou, ale milovanou 
a spravedlivou tchyní Noémi do země, kte-
rá je jí zcela cizí. Přes závažnost takového 

rozhodnutí  Rut neváhala 
ani chvíli. Zvolila si raději 
spojit svůj život s nejistým 
osudem Noémi a riskovat 
chudobu a zbytek života 
jako vdova a cizozemka. 
Milovala toti ž Noémi a 
milovala také jejího Boha. 
A tak se slavné vyznání 
Rut: „Kamž se koli obrá-
tí š, půjdu, a kdekoli bydliti  
budeš, i já bydliti  budu; 
lid tvůj lid můj, a Bůh tvůj 

Bůh můj. Kdekoli umřeš, umru, a tu pocho-
vána budu. Toto mi učiň Hospodin, a toto 
přidej, že toliko smrt rozdělí mne s tebou,“ 
stalo inspirací pro mnohé svatby. 

Rut byla neuvěřitelně poddaná a Noémi ve 
všem maximálně důvěřovala. A měla taky 
proč. Noémi měla zjevně moudrost a znala 
zákon v Izraeli. A tak Rut svou poddaností  
začala nevědomky spouštět princip přikrytí . 
Bóz, Boží spravedlivý muž, moc dobře věděl, 
co je jeho povinností . Na každý krok Rut re-

O přikrytí 

Marti n Klusoň

Král David měl k verši 
„Brky svými přikryje tě, a 
pod křídly jeho bezpečen 

budeš” osobní vztah.
Silně mu připomínal 

příběh jeho pradědečka 
a prababičky neboli 

Bóze a Rut ...
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agoval tak, jak měl. Když viděl, jak Rut pocti -
vě celý den pracuje a stará se o Noémi, začal 
jí uprostraňovat: „Slyš, dcero má, nechoď 
sbírati  na jiné pole, aniž odcházej odsud, ale 
přídrž se teď děvek mých. Zůstávej na tom 
poli, na němž budou žíti , a choď za nimi, 
nebo jsem přikázal služebníkům svým, aby 
se tebe žádný nedotýkal. Bude-liť se chtí ti  
píti , jdi k nádobám, a napí se té vody, kteréž 
by navážili služebníci moji.“ Patrně nevědě-
la, že Bóz má zvláštní cit pro cizozemky, a tak 
takové přijetí  Rut zaskočilo. „Tedy ona padla 
na tvář svou, a schýlivši se 
k zemi, řekla jemu: Od-
kudž mi to, že jsem nalez-
la milost před tebou, abys 
se známil ke mně, kteráž 
jsem cizozemka.“ Netušila 
toti ž ani, že svým vyzná-
ním vůči Noémi a násled-
ným poslechnutí m Božích 
nařízení spusti la v Bózovi 
princip ochrany a zabez-
pečení neboli přikrytí . To 
se jí Bóz snažil ve struč-
nosti  vysvětlit. „Odpově-
děl Bóz a řekl: O všemť mi 
oznámeno jest, co jsi koli činila svegruši své 
po smrti  muže svého, a že opusti vši otce své-
ho a matku svou, i zemi, v kteréžs se naro-
dila, šla jsi mezi lid, kteréhožs prvé neznala. 
Odplati ž tobě Hospodin za skutek tvůj, a bu-
diž mzda tvá dokonalá od Hospodina Boha 
Izraelského, poněvadž jsi přišla, abys pod 
křídly jeho doufala.“ Vidíte to? „Pod křídly 
jeho doufala“ – princip přikrytí . V tuto chvíli 
ale ani sám Bóz nedokázal dohlédnout vý-
znam svých slov. 

Příběh nicméně záhy graduje. Po několika 
dalších podobných interakcích mezi Bózem 
a Rut sází Noémi všechno na jednu kartu a 
posílá Rut za Bózem. A to ne jen tak leda-

jakým způsobem. „Zdaliž Bóz ten příbuzný 
náš, s jehož jsi děvečkami byla, nebude víti  
ječmene na humně noci této? Protož umej 
se a pomaž, roucho své také oblec, a jdi na 
humno, však tak, aby nebylo známé muži 
tomu, prvé než by přestal jísti  a píti . A když 
půjde ležeti , znamenej místo, na kterémž 
lehne, a přijduc, pozdvihneš pláště u noh 
jeho, a tu se položíš; on pak oznámí tobě, co 
bys měla činiti .“ Veliká zkouška poddanosti  
a důvěry pro Rut. Koneckonců, představte si 
sami sebe v podobné situaci. Budete důvě-

řovat moudrosti  Noémi a 
spoléhat na spravedlnost 
Bóze? Rut touto zkouš-
kou prošla na jedničku a 
nakročila tí m mezi hrdiny 
víry. Odpověď Rut Noémi: 
„Cokoli mi rozkážeš, uči-
ním,“ zapečeti la její ces-
tu a způsobila, že se Rut 
zařadila do rodokmenu 
Ježíše Krista a stala se in-
spirací pro Marii a pro její, 
pro lidstvo tak klíčovou, 
odpověď archandělovi 
Gabrielovi: „Aj, služebni-

ce Páně, staniž mi se podle slova tvého.“

Rut učinila, jak jí Noémi poradila, a tak když 
se po práci, večeři a jistě dobrém víně Bóz 
uložil k spánku vedle stohu, ti še pozdvihla 
plášť u jeho nohou a položila se k němu. 
Není divu, že když se Bóz v noci probudil a 
nalezl Rut, jak ti še spí po jeho boku, ulekl se: 
„Kdo jsi ty?“ Rut pak odpověděla: 
„Já jsem Rut, služebnice tvá. Vztáh-
ni křídlo pláště své-
ho na služebnici svou, 
nebo příbuzný jsi.“ 
A bylo to. Rut 
opět správně 
vysti hla zákon, 

... takové přijetí  Rut 
zaskočilo. Netušila toti ž 
ani, že svým vyznáním 

vůči Noémi a následným 
poslechnutí m Božích 

nařízení spusti la 
v Bózovi princip ochrany 

a zabezpečení neboli 
přikrytí .
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použila klíčové slovo plášť a nutně tí m v Bó-
zovi vyprovokovala potřebu naplnit jeho zá-
konnou povinnost a přikrýt ji. „Požehnaná 
jsi ty od Hospodina, dcero má. Větší jsi nyní 
pobožnosti  dokázala, nežli prvé, že jsi ne-
hledala mládenců bohatých aneb chudých. 
Protož nyní, dcero má, neboj se; vše, čehož 
žádáš, učiním tobě, nebo víť všecko město 
lidu mého, že jsi ty žena šlechetná.“ Násled-
ně nechal Bóz dospat Rut u svých nohou a 
ráno ji potajmu propusti l. Nepropusti l ji však 
jen tak. Naměřil jí šest měr ječmene, aby ne-
přišla domů s prázdnou, a také jí dal slib, že 
udělá všechno proto, aby její spravedlivá žá-
dost nezůstala nevyslyšena. A tak taky učinil. 
„A tak Bóz pojal sobě Rut, a byla manžel-
kou jeho. A když všel k ní, dal jí to Hospodin, 
že počala a porodila syna.“ Tím Hospodin 
mimochodem požehnal i Noémi. Vzbudil 
jméno jejího muže v Izraeli a dal jí syna. 
A to nejen tak ledajakého. „Tedy vzavši 
Noémi dítě, položila je na klín svůj, a byla 
pěstounkou jeho. Daly mu pak jméno sou-
sedy, kteréž pravily: Narodil se syn Noémi, 
a nazvaly ho jménem Obéd. Onť jest otec 
Izai, otce Davidova.“ Grandiózní závěr, ne-

myslíte? 

Pojďme se ale ještě 
na chvíli vráti t o kou-
sek zpět a dotáhnout 

naši myšlenku při-
krytí . Co bylo tí m 
klíčem, který Bó-

zovi otevřel srdce a způsobil jeho potřebu 
Rut ochraňovat a zabezpečit? Kde se vzala 
jeho shovívavost s cizozemkou? Vrátí me-li 
se o generaci zpět a nahlédneme do knihy 
Jozue, zjistí me, že Bózova maminka byla ne-
věstka Raab. Pamatujete? Ta Raab z Jericha. 
Ta Raab, kterou navští vili zvědové vyslaní 
Jozuem, aby vyšpehovali Jericho. Raab – ci-
zozemka – naplnila Boží zákon a svou pod-
daností  zachránila život nejen sobě a své 
rodině, ale postavila se po boku hrdinů víry, 
zmíněných v jedenácté kapitole Židům. „Vě-
rou Raab nevěstka nezahynula s neposluš-
nými, pokojně přijavši špehéře.“ Koneckon-
ců, byla to ona, kdo v našem příběhu spusti l 
vlnu přikrytí  a ochrany. „Ale ona rozkázala 
jim vstoupiti  na střechu, a skryla je v pazdeří 
lněném, kteréž byla skladla na střeše.“ To 
spusti lo příběh o přikrytí , když Raab přikryla 
zvědy a zavázala je tí m, aby i oni ochránili ji. 
„Nyní tedy, prosím, přisáhněte mi skrze Hos-
podina, poněvadž jsem učinila vám milosr-
denství, že i vy učiníte s domem otce mého 
milosrdenství, a dáte mi znamení jisté, že 
budete živiti  otce mého i matku mou, bratří 
mé i sestry mé a všecko, cožkoli jejich jest, a 
vysvobodíte duše naše od smrti .“ 

Součástí  principu přikrytí  je ale i poslušnost 
a dodržení daných principů a dohod, jak 
jsme několikrát viděli v příběhu Rut. Zvědo-

Raab udělala všechno, co jí bylo 
řečeno, shromáždila všechny své 

blízké do svého domu 
a zachránila je tak před jistou 
smrtí , podobně jako tehdy při 

poslední ráně egyptské byli 
uchráněni všichni prvorození 

schovaní v domě, jehož veřeje 
byly potřeny krví beránka. 

Co bylo tí m klíčem, který 
Bózovi otevřel srdce a způsobil 
jeho potřebu Rut ochraňovat? 
Vrátí me-li se o generaci zpět, 
zjistí me, že Bózova maminka 

byla nevěstka Raab.
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vé sice přisáhli Raab, že ochrání ji i její dům, 
až přijdou dobývat Jericho, ale svou přísahu 
podmínili. „Prosti  budeme od této přísahy 
tvé, kterouž jsi zavázala nás, jestliže, když 
vejdeme do země, neuvážeš provázku tohoto 
z nití  hedbáví červeného dvakrát barveného 
v tomto okně, jímž jsi nás spusti la, také otce 
svého a matky své, i bratří svých, a všeho 
domu otce svého neshromáždíš-li k sobě do 
domu. Také kdo by vyšel ven ze dveří domu 
tvého, krev jeho bude na hlavu jeho, ale my 
budeme bez viny; a každého toho, kdož bude 
s tebou v domě, jestliže by se kdo rukou do-
tekl, krev jeho na hlavy 
naše připadni.“ Bůh nám 
nabízí ochranu, Bůh nám 
nabízí přikrytí , ale musíme 
se poddat pod Jeho ruku 
a zůstávat v Jeho domě. 
Musíme zůstávat v Jeho 
skrýši, jak později nádher-
ně shrnuje král David ve 
stejném žalmu: „Ten, kdož 
v skrýši Nejvyššího přebý-
vá, v stí nu Všemohoucího 
odpočívati  bude.“ 

Raab udělala všechno, co jí bylo řečeno, 
shromáždila všechny své blízké do svého 
domu, a zachránila je tak před jistou smr-
tí , podobně jako tehdy při poslední ráně 
egyptské byli uchráněni všichni prvorození 
schovaní v domě, jehož veřeje byly potře-
ny krví beránka. Tu krev připomínal Jozuově 
armádě provázek dvakrát červeně barve-
ný. Všichni Izraelci věděli, co daný provaz 
znamená, všichni slyšeli příběh o nevěstce 
Raab a o jejím přikrytí  a všichni moc dobře 
znali příběh z Egypta. A aby nebylo pochyb, 
že Bůh to s ochranou, vysvobozením a při-
krytí m myslí vážně, dal Raab manžela, kte-
rý ji – cizinku – přijal za svou a zaopatřil ji. 
Manžela, který na ni vztáhl svůj plášť. Jme-

nuje se Salmon. A hádejte, co jeho jméno 
znamená? Plášť! ☺

Toto všechno se honilo v hlavě Bózovi, když 
potkal cizinku Rut. V mnohém mu její osud 
připomínal jeho maminku Raab. A když mu 
Rut tehdy v noci řekla, aby na ni vztáhl  kří-
dlo svého pláště, vzpomněl si na svého otce 
Salmona, a hned věděl, co je jeho povinnos-
tí . A právě tyto příběhy o moudrosti  a pod-
danosti  žen, které vypůsobí v bohabojných 
a spravedlivých mužích potřebu přikrýt a 
zabezpečit, příběhy o ochraně, kterou nám 

skýtá domov, jehož veře-
je jsou potřeny krví Kris-
tovou, daly další rozměr 
zmíněnému verši z 91. 
žalmu: „Brky svými při-
kryje tě, a pod křídly jeho 
bezpečen budeš,” a s ním 
i názvu našeho časopisu. 

A tak vás prosím, drahé 
sestry, abyste se poddaly 
jako Rut. Prosím i vás, milí 
bratři, vztáhněte něžně 
plášť své laskavosti  jako 

Bóz a potom společně povyprávějte tento 
příběh svým dětem, než je půjdete přikrýt 
na dobrou noc. Uvidíte, že ucítí te Boží do-
tek, protože v tu chvíli se dotknete Božího 
srdce a naplníte Jeho vlastní touhu vyjádře-
nou Ježíšem v Lukáši 13:34: „Kolikrát jsem 
chtěl shromážditi  syny tvé, jako slepice ku-
řátka svá pod křídla?“ 

A tak vás prosím, 
drahé sestry, abyste 
se poddaly jako Rut. 

Prosím i vás, milí bratři, 
vztáhněte něžně plášť 

své laskavosti  jako 
Bóz a potom společně 

povyprávějte tento 
příběh svým dětem ... 
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Bre Engelová z Indiany je studentkou posledního ročníku střední školy. Společně s mno-
hými dalšími mladými lidmi ze své církve se Bre podílela na nějakých veřejně prospěšných 
projektech a vydávala o nich svědectví ve svém místním sboru. Později zaslechla jakéhosi 
muže, jak někomu říká: „Nemáš radost z toho, že tyhle děti  se někde nepofl akují, nekouří 
trávu a nepijí, ale raději dělají něco užitečného pro společnost?“ 
„Tento komentář mě zdrti l,“ píše Bre, „protože, popravdě, nejen do naší kultury, ale také 
do našich církví pronikla jistá úroveň průměrnosti .“ Na to, aby byl někdo považován za 
„dobrého teenagera“ stačí pouze nedělat tzv. špatné věci, jako jsou například užívání drog, 
pití  nebo účast na divokých večírcích. Ale opravdu stačí být známý tí m, co neděláme, nebo 
bychom spíše měli být známí tí m, co děláme?

Co o tom říká Bible?

V Žalmu 1 se píše: „Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na ces-
tě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá. Ale v zákoně Hospodinově jest líbost 

jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.“
Charles Spurgeon to komentuje takto: „Možná někteří 
z vás mohou prokázat nějaký způsob negati vní nevin-
nosti , protože nechodíte po cestách bezbožných, ale 
zeptám se vás: Máte zalíbení v Božím zákoně? Studuje-
te Boží slovo? Činíte z něj muže své pravé ruky – svého 
nejlepšího přítele a průvodce na každém kroku? Pokud 
ne,“ říká dále, „požehnání z Žalmu 1 se na vás nevzta-
huje.“ 
Boží slovo mluví jasně o tom, že pouhé „nedělání hří-

chu“ není standardem. Jsme povoláni nejen k tomu, abychom „utekli mládenčích žádos-
tí “, ale k tomu, abychom „následovali spravedlnosti , víry, lásky a pokoje“ (2. Timoteovi 
2:22). Nejsme povoláni pouze k tomu, abychom „umrtvovali údy své zemské“, ale aby-
chom se také „oblékli v srdce lítosti vé, v dobroti vost, nízké o sobě smýšlení, krotkost a 
trpělivost“ (Kolossenským 3).  
K tomu, abychom dosáhli Božího standardu pro mladé lidi a mohli se těšit z požehnání, 
která nám zaslibuje, musíme pokročit dál, než jen přestat dělat „to špatné“. Apoštol Pa-
vel na toto povolání jasně ukazuje, když píše: „Nižádný mladostí  tvou nepohrdej, ale buď 
příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.“ (1. Timoteovi 4:12) 

Známí podle svých skutků

Alex and Brett  Harrisovi

Opravdu stačí být 
známý tí m, co 

neděláme, nebo 
bychom spíše měli být 
známí tí m, co děláme?



9

        Září 2014PŘIKRYTÍ

Bojujeme s nízkým očekáváním

Jakmile jednou pochopíme Boží očekávání, uvidíme také, jak je nebezpečné žít ve světě, 
který nám říká, že jsme „hodné děti “ pouze kvů-
li tomu, co neděláme. Nabízí se otázka: „Co ale 
děláme namísto toho?“ Probojováváme se ná-
ročnými věcmi? Rosteme? Můj pes také nechodí 
na bláznivé večírky, ale nedělá to z něj dobrého 
psa.  
Jistý expert na vzdělání nedávno vypozoroval, že 
studenti  mají svou laťku o mnoho blíže k zemi, 
než by měla správně být. To nejlepší, co od nás 
naše kultura očekává, je, že nebudeme brát dro-
gy, pít a s kdekým spát –  ale to je to nejmenší, co od nás očekává Bůh. Naše světlo má svíti t 
před lidmi, aby viděli naše dobré skutky a chválili Boha, který je v nebesích (Matouš 5:16), 
a aby skrze naši lásku poznali, že následujeme Krista (Jan 13:35). Musíme být známí tí m, 
co děláme. Ne kvůli tomu, abychom byli spaseni, ale protože jsme spaseni. Ne abychom 
získali Boží přízeň, ale protože nám pomáhá Jeho přízeň. 

To nejlepší, co od nás naše 
kultura očekává, je, 

že nebudeme brát drogy, 
pít a s kdekým spát –  ale 

to je to nejmenší, co od nás 
očekává Bůh. 

Jako vždy, naším cílem není pouze 
poskytnout informace, ale také povzbudit 
k zamyšlení a diskuzi. Zde je několik otázek, 
kterými můžete začít:

Už jste někdy zjisti li, že začínáte  
být spokojení, protože neděláte 
věci špatně? Pokud ano, jak jste 
s tí m naložili?

Měli jste zkušenost podobnou té,  
co měla Bre?
Jak by zněla biblická odpověď ně- 
komu, kdo vám říká, že jste výji-
meční jen proto, že se neúčastní-
te jistých akti vit?
Kterými konkrétními akti vitami  
by se měli -nácti letí  vyznačovat? 

Jako
pos
k za
kte

 

v
s
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Domov pro Boha
Carolyn Mahaney

Vedení domácnosti  je povolání, které je často naplněno všedními úkoly a opakujícími se 
činnostmi, a většinu z nich provádíme bez povšimnutí  okolí. Vyžaduje to ohromnou dávku 
služby a oběti . Někdy možná uprostřed umývání záchodů a praní špinavého prádla ztrácí-
me z očí důležitost svého povolání. Rozhlédneme se kolem a vidíme, jak každý dělá smys-
luplnou práci. Každý, tedy kromě nás. A naše vize začíná umdlévat. 
To, co potřebujeme, je biblická perspekti va.  Protože v Boží ekonomice je budování domova 
vysoké a vznešené povolání. Vzpomeňte na naše důležité poslání následovat životní styl 
popsaný v Titovi 2. Tím, že pracujeme doma, můžeme vzbudit v nevěřících zájem o evange-
lium. Naše domovy mohou být výkladní skříní evangelia!
Když přihlížející uvidí, jak ve své roli hospodyně prospíváme, a když uvidí výjimečnou kvalitu 
rodinného života, která je výsledkem našeho úsilí, může to vzbudit jejich zvědavost. Možná 
budou chtí t zjisti t, jaké je naše tajemství! A naše domovy 
se mohou stát místem významné služby. Jsou strategickým 
místem, odkud se můžeme natáhnout a posloužit těm, kteří 
ještě Krista neznají.
Dawson Trotman, zakladatel skupiny Navigátoři, jednou řekl: 
„Celým svým srdcem věřím, že jedna z  nejdůležitějších sta-
nic, kde se zachraňují duše, je domov.“ A líbí se mi, čeho si 
jeden člověk všiml na ženě Dr. Francise Schaeff era, Edith: 
„Skořicové buchty paní Schaeff erové přivedly k Pánu stejně 
lidí jako kázání doktora Schaeff era!“
Když si uvědomíme výjimečnost ovoce, které může práce doma přinést, povzbudí nás to ve 
snaze vytvořit příbytek, který konkuruje tomuto nádhernému popisu od Petera Marshalla, 
bývalého kaplana Senátu:

Na jaře jsem měl tu výsadu, že jsem navští vil domov, který byl pro mě – a jsem si jistý, že 
i pro jeho obyvatele – kouskem nebe. Bylo tam krásně. Vládlo tam nadšené porozumění 
pro krásné věci života a atmosféra, v níž nebylo možné nepřemýšlet o Bohu. 
Pokoj byl světlý, bílý, čistý a útulný. Bylo tam mnoho oken. V květi náčích a ve vázách voněly 
nádherné květi ny. Jednu stěnu lemovaly knihy – dobré knihy – inspirující a poučné. Dobré 
knihy, dobří přátelé. V barevnosti  této nádherné svatyně visely tři klícky, v nichž malí pěvci 

Pozoruhodná 
myšlenka – že můžeme 

vytvořit domov, 
v němž je „nemožné 
nemyslet na Boha“. 
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vyjadřovali své uznání zpěvem, div jim hrdélka nepraskla. Připadalo mi to jako kus ráje, 
který zabloudil dolů, okouzlující oáza – domov. 
Pozoruhodná myšlenka – že můžeme vytvořit domov, v němž je „nemožné nemyslet na 
Boha“. 
Naše domy nemusí nutně být jako vystřižené z časopisu Nádherný dům. Nezáleží na je-
jich velikosti  a stylu nebo na našem fi nančním postavení, naše domovy mohou vyzařovat 
teplo a poskytovat občerstvení všem, kteří vejdou do jejich dveří. Měly by být příjemným 
útočištěm pro naše manžely a děti , svatyněmi, kde nabízíme péči a pohosti nnost ostatním 
křesťanům, a branami, z nichž šíříme evangelium rodině, přátelům a sousedům. 
A tak jsem se začala takto modlit: „Pane, pomoz mi vybudovat takový domov, kde každý, 
kdo vstoupí, shledá, že nemůže jinak, než přemýšlet o Bohu.“ Proč byste se nemohli modlit 
stejně?

Když přemýšlím o devětadvaceti  letech, které 
jsem prožila ve své domácnosti , zaplaví mou mysl 
virtuální koláž vzpomínek: Naše pondělní rodinné 
večery. Jak jsme si s manželem četli u ohně. Večerní 
ukládání dětí  do postele s písní a modlitbou. Jak 
jsem je budila na překvapení – „pyžamovou jízdu“ 
do Dunkin Donuts. Jak jsem četla svým dcerám 
Domeček na prérii nebo Medvídka Paddingtona 
svému synkovi.
Jak jsem radila novomanželům při jejich prvních 
neshodách. Společné večery s přáteli, plné jídla 
a smíchu. „Baby shower“ pro mou nespasenou 
sousedku. Jak jsem se starala o hosty, kteří u nás 
přespávali. Modlitby v obýváku s dalšími ženami.
Dlouhé hovory s C. J. nad hrnkem kávy. Jak jsme 
prožívali sladké odpuštění poté, co jsme vyřešili 
rodinný konfl ikt. Společné rozhovory při rodinné 
večeři. Jak jsme s našimi dětmi sdíleli evangelium 
Ježíše Krista. 
A vzpomínka, která se mi nikdy nevymaže: Stála 
jsem u kuchyňského dřezu, umývala nádobí po 

snídani, když do místnosti  vstoupil Chad. Byly mu tehdy pouhé čtyři roky. Začal běhat do 
kolečka před ledničkou a přitom zpíval písničku, kterou si sám vymyslel. Zněla asi takto: „Ty 
jsi nejlepší maminka na celém světě! Ty jsi nejlepší maminka na celém světě!“
Ačkoli jeho píseň měla jen tento jediný refrén, zpíval ji stále dokola snad celých pět minut. 
Stála jsem u dřezu špinavého nádobí, sledovala jsem svého syna a myslela jsem si: Mám to 
NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ na celém světě!
Mojí nadějí je, že jako hospodyně – ženy vytvářející domov – se mnou budete souhlasit.

Nejlepší zaměstnání na světě
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Slovo pro děti , 10.11.2013, Tursko

Děti , nakreslila jsem vám tady takové dva 
panďuláky. Pod ně si napíšeme, co vás na-
padne, když je vidíte. Ten jeden „blázní“. 
Vyplazuje jazyk a provokuje. Napíšeme si 
pod něj slovo „blázni-
vost“. A co ten druhý? 
Je nahněvaný, rozzlo-
bený. Takže napíšeme 
„hněv“. Zuří, a už jde 
na toho prvního.

Už jste se někdy ně-
kdo z vás ocitl v ta-
kové situaci – na 
jedné nebo na dru-
hé straně? Já ano ☺. 
Nakreslím vám ještě 
někoho, ano? … Kdo 
myslíte, že to je? 
Ano, je to paní. To 
správné slovo, kte-
ré ji vysti huje, pod 
ni napíšu anglicky, 
protože se mi moc 
líbí Peacemaker. Jak 
byste ho přeložili do češti ny? Můžeme se 
na to podívat do Bible do 5. kapitoly Ma-
touše. Ve verši 9. čteme: „Blahoslavení po-
kojní, nebo oni synové Boží slouti  budou.“ 

Máte někdo jiný překlad? „Blahoslavení, 
kteříž pokoj působí, neboť oni synové Boží 
slouti  budou.“ Takže ta žena je peacemaker 
– ta, která působí pokoj.

Proč si o tom budeme povídat? Sami jste 
se přiznali, že se v takových situacích někdy 
nacházíte. Já jsem to mezi vámi také někdy 

pozorovala. A Bůh 
mi položil na srdce, 
abych mluvila o této 
paní. Hádejte, která 
paní z Bible to je? 
Která paní byla mezi 
těmito dvěma muži 
jako peacemaker? 
Jeden byl bláznivý, 
druhý rozzuřený.  
Ano, je to Abigail!  
Teď můžeme doplnit 
i jména těch mužů. 
Ten bláznivý provo-
katér je Nábal Kar-
melitský. Jeho jmé-
no doslova znamená 
„blázen“. Za manžel-
ku měl právě Abigail. 
A ten nahněvanec je 
David. Ano. ☺

Pojďme si ten příběh z 1. Samuelovy 25  
trochu připomenout. Můžeme si na něm 
toti ž ukázat, jak se takový peacemaker 

Abigail – peacemaker

Kristýna Klusoňová
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chová. Abychom, když se dostaneme do 
takové situace, věděli, co máme dělat. Pří-
běh začíná tí m, že žil nějaký muž jménem 
Nábal, který měl hodně ovcí. David v té 
době už ovce neměl, ale měl družinu, ta-
kovou miniarmádu, minimálně 400 mužů, 
a oni Nábalovi pomáhali. Když jeho pastýři 
pásli ovce, Davidovi muži je hlídali, aby jim 
loupeživí lapkové z jiných národů, napří-
klad z Filisti nských,  ovce nekradli. Tak jim 
pomáhali, sloužili jim. Když se pak ovečky 
stříhaly, byla to vždycky taková slavnost. 
Nábal udělal hosti nu a hosti l své pastýře. 
Tehdy David poslal posly, své muže, za Ná-
balem, aby jim také něco poslal, když se 
o jeho stádo tak starali. Ale Nábal se za-
choval velice bláznivě, pro-
vokatérsky a nespravedlivě. 
Chyba byla na jeho straně. 
Davidovi se vysmál, ošklivě 
ho urazil a jeho muže poslal 
pryč. Když to David uslyšel, 
velice se nahněval, přísahal 
pomstu a se svými ozbroje-
nými muži vyrazil, aby Nába-
la zničil.

Teď si to převeďte do vaší situace. Nábal je 
nespravedlivý, něco vám má dát, a nedá – a 
ve vás to začne bublat. Ten pocit nespraved-
losti  ve vás začne vřít. „To přece nejde!“ A 
podobně jako David vezmete spravedlnost 
do svých rukou a už  zatí náte pěsti , že? V tu 
chvíli poslal Bůh Davidovi do cesty Abigail. 
David pochoduje se svými muži a najednou 
po cestě proti  němu jede krásná, nesmírně 
hodná a spravedlivá žena jménem Abigail, 
což znamená „otcova radost“.  A Abigail ten 
příběh najednou posune úplně o rovinu výš. 
Poslechněte si, co řekne Davidovi: 

„A padši k nohám jeho, řekla: Na mně, 
pane můj, ta nepravost. Protož nechť mlu-

ví, prosím, služebnice tvá v uši tvé, a vyslyš 
slova služebnice své.  Nechť se neobrací, 
prosím, pán můj myslí svou za mužem tí m 
bezbožným Nábalem; nebo jakéž jest jméno 
jeho, takovýž jest. Nábal jméno jeho jest, a 
bláznovství jest při něm. Já pak služebnice 
tvá neviděla jsem služebníků pána mého, 
kteréž jsi byl poslal. Protož nyní, pane můj, 
živť jest Hospodin, a živať jest duše tvá, že 
tě tobě zbránil Hospodin vylíti  krve, a abys 
nemsti l sám sebe. A protož nyní buďtež 
jako Nábal nepřátelé tvoji, a ti , kteříž hle-
dají zlého pánu mému. Teď pak dar tento, 
kterýž přinesla služebnice tvá pánu svému, 
nechť jest dán služebníkům, kteříž chodí 
za pánem mým. Odpusť, prosím, provině-

ní služebnice své, neboť jistě 
vzdělá Hospodin pánu 
mému dům stálý, poně-
vadž boje Hospodinovy 
pán můj vede, a nic zlého 
se nenalézá při tobě až 
posavad. A byť i povstal 
člověk, aby tě sti hal a 
hledal bezhrdlí tvého, bu-
deť však duše pána mého 
svázána v svazku živých 

u Hospodina Boha tvého, duši pak nepřátel 
tvých jako z praku pryč zahodí.  A když uči-
ní Hospodin pánu mému dobře podlé toho 
všeho, jakž zaslíbil tobě, a přikážeť, abys 
byl vůdcím nad Izraelem: Tedy nebude to 
k zviklání ani k urážce srdce pánu mému, 
jako když by vylil krev bez příčiny, aneb 
když by se msti l pán můj. Když tedy učiní 
dobře Hospodin pánu mému, rozpoměň se 
na služebnici svou.“ (1Sam 25:24–31)

Jestli jste dobře poslouchali, tak mi teď 
řeknete principy, které už z Bible znáte. 
Za co všechno ta Abigail „zatahala“? Co 
Davidovi začalo zvonit v hlavě? Čím celou 
situaci uklidnila? Víme toti ž, že všechno 

Peacemaker 
= ta, která 

působí 
pokoj.
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dopadlo dobře, že ano? Co zvláštního tedy 
Abigail udělala?

„Prorokovala Boží vůli.“ 

Ano, to jsem sice chtěla napsat až nako-
nec, ale Martí nek to už řekl. ☺ Výborně. 
Máš jedničku s hvězdičkou. Co dál? Co 
udělala jako první, když padla k Davidovým 
nohám?

„Abigail to vzala na sebe.“ 

Prosila za odpuštění, říkala: „Odpusť to 
prosím mně.“ Copak ona něco provedla? 
Neprovedla. Podle zákona 
jí David mohl říct: „Tebe 
já si všímat nebudu, vyře-
ším to raz dva.“ Ale Abigail 
to celé vzala na sebe. Tím 
v Davidovi něco probudila, 
je to tak? Co tí m probudila? 
Spravedlnost. Odkud, děti , 
známe princip, že na sebe 
někdo může vzít hřích něko-
ho jiného?  Odkud to znali 
David a Abigail? Pán Ježíš 
v té době ještě nežil. Takže odkud to znali? 
Co dělali ve Starém zákoně, aby byl z lidí 
sňat hřích?  

„Obětovali beránka.“ 

Výborně. Když se Mojžíš dozvěděl, že má 
umřít, vzal beránka, šel na horu, tam obě-
toval beránka a umřel. Tím pádem umřel 
bez viny. To je princip, který znal už Ábel, 
když jako první obětoval oběť. To je prin-
cip, který byl v Boží mysli úplně od začát-
ku. Že někdo za hřích může zaplati t, a tak 
může přijít odpuštění. 

Takže Abigail tady připomínala starý prin-

cip zástupné oběti . Napíšeme na tabuli 
„zástupná oběť“. Budete tomu rozumět? 
Není to složité? Tak si tady k tomu nakreslí-
me červeně ovečku – jako zástupnou oběť 
Pána Ježíše.

Dokázali jste někdo v tom příběhu najít ješ-
tě něco? 

„Pojmenovala pravdu.“ 

Ano, mně se to moc líbí. Vždy si to, děti , 
pamatujte, zvlášť holčičky, až budete man-
želky ☺. Je strašně důležité zachovat si 
vidění věcí v Bohu, tak jak skutečně jsou. 

Takže „pravda“. A zároveň 
odpuštění.

Abigail Davida ještě va-
rovala – vzpomínáte, 
co mu řekla? Co v tom 
sporu přinesla z Božího 
zákona? Je to starý prin-
cip, který je zapsaný už 
v knihách Mojžíšových. 
Najdete ho ve verši 31. 

„Pomsta je Hospodinova.“ 

Ano, přesně tak. Jinými slovy Davidovi říka-
la: „Neoplácej zlo zlem.“ Abigail nabádala 
Davida k odpuštění.

Pokuste se mi to teď převést do situace těch 
dvou kluků. Pomiňme, že je to Nábal a David. 
Představte si dva rozzlobené, navztekané 
bráchy nebo nějaké děti  na dvoře. Jednomu 
bylo zjevně ublíženo, druhý zjevně provoku-
je. Co má činit ten, který je „peacemaker“? 
Zkuste mi to říct svými slovy. Esterko, před-
stav si, že stojíš na dvoře, Verča už má ruce 
v pěst proti  Pavče (nebojte, to je jen příklad, 
děvčata). Co uděláš? „Řeknu, aby neoplácela 

Abigail to 
celé vzala na 

sebe. Tím 
v Davidovi 

něco 
probudila... 
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zlým za zlo.“ Dobře, a co ještě řekneš? Týká 
se to té zástupné oběti . V Novém zákoně je 
jeden verš, kde Ježíš říká, že jestliže lidem od-
pustí te jejich poklesky, tak i vám Bůh odpustí  
vaše poklesky. Jestliže neodpustí te lidem je-
jich poklesky, ani vám Bůh neodpustí . Takže 
bys jí měla připomenout, že princip odpuš-
tění je strašně velký a že ve svém srdci ne-
smí držet neodpuštění pro oběť Pána Ježíše 
Krista, v Němž jsou všechny hříchy smazané. 
Ano, situaci pojmenuješ správnými slovy. 
Ten druhý provokoval, ten druhý ti  to vzal, 
ten druhý nebyl v právu. To je jedna věc. Ro-
zumíš mi? Ale ty nehřeš. Davide, ty nehřeš. 
Nábal blázní, dělá to, co nemá. Ale ty ne-
hřeš. A prorokuj Boží vůli: „Vy 
budete kamarádky. K tomu 
vás Bůh povolal, proto jste 
tady na dvoře sestry.“  Proto 
máš Šimonku Jozífk a, protože 
Bůh viděl, že vy dva budete 
jako dva silní Boží synové stát 
a porážet ďábla. Ďábel to ví a 
už od malička se bude snažit 
poštvat jednoho bráchu proti  
druhému. Ví, že v jednotě a 
v těch vyšších principech je 
jeho smrt, jeho konec.

Ten peacemaker, děti , je vyšší cesta. Chci, 
abyste to věděli. Co se píše v blahoslaven-
stvích? Kým bude nazván peacemaker? 
Kým bude nazván ten, kdo bude činit po-
koj? Božím synem! Peacemaker je Boží syn! 
A já vám řeknu proč. Dělat takového pro-
středníka mezi dvěma znesvářenými stra-
nami, stát se takovým peacemakerem, je 
někdy strašně nebezpečné. Já si všech lidí, 
kteří toto dělají, hrozně moc vážím, proto-
že ti to lidé musejí chodit ve vyšším zákoně, 
v těchto vyšších principech. Vždycky jdou o 
rovinu výš, celý spor vždy posunou výš. A 
to je velmi důležité si zapamatovat.

Připomeňte mi příběh z Bible, ve kterém 
byl někdo velmi statečný a šel dělat tako-
vého prostředníka a málem přišel o život. 
Kdy se hněv obráti l proti  němu, a málem 
zahynul. Není to daleko od tohoto příběhu.  
David a Saul, ano. A kdo tam byl prostřed-
níkem? Jonata. Výborně. Jonata řekl: „Já to 
zkusím.“ Šel za Saulem a velmi pečlivě mu 
vše vysvětloval. A co Saul udělal? Mršti l po 
něm kopí. V tu chvíli mu bylo úplně jedno, 
že Jonata je jeho vlastní syn. Saula provo-
kovala spravedlnost, svatost jeho vlastního 
syna, a svůj hněv obráti l proti  němu. V tu 
chvíli mu bylo úplně jedno, že může zabít 
svého pomyslného následníka trůnu.

Tak, děti , a my jsme se vždyc-
ky učili, že všechno, co na-
jdeme ve Starém zákoně, 
najdeme i někde v Novém 
zákoně. Našla jsem vám 
tento náš starozákonní pří-
běh v několika verších v Ří-
manům 12:17–21. Abyste 
věděli, že se tak skutečně 
máme chovat i dnes, nejen 
v době Abigail.

„Nebuďte opatrní sami u sebe. Žádnému 
zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dob-
ré přede všemi lidmi, jestliže jest možné, 
pokudž na vás jest, se všemi lidmi pokoj 
majíce, ne sami sebe mstí ce, nejmilejší, ale 
dejte místo hněvu; nebo psáno jest: Mně 
pomsta, já odplatí m, praví Pán. A protož 
lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, a žízní-li, 
dej mu píti . Nebo to učině, uhlí řeřavé shr-
neš na hlavu jeho. Nedej se přemoci zlému, 
ale přemáhej v dobrém zlé.“

Celý příběh, který jsme si o Abigail vyprá-
věli, je obsažen v těchto několika verších. 
Á! Málem bychom zapomněli ještě na jed-

„Lační-li 
nepřítel 

tvůj, nakrm 
jej, a žízní-
li, dej mu 

píti .“ 
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nu věc o Abigail. Pojď, Pavlínko, nakresli 
mi tady dáreček, krabičku s mašličkou. Víš, 
proč tam kreslíš krabičku a mašličku? Co 
Abigail Davidovi přivezla? Přivezla to, co 
David žádal. Přivezla jim víno, jídlo, suše-
né fí ky a já nevím, co všechno ještě – a i 
o tom máme napsáno zde v 12. kapitole 
Římanům.

Takže si to přečteme 
ještě jednou. „Žádné-
mu zlého za zlé neod-
placujte, opatrujíce 
dobré přede všemi lid-
mi.“ Bylo to v našem 
příběhu? „Opatrujíce 
dobré přede všemi lid-
mi.“ Abigail Davidovi 
říkala, že až by byl jed-
nou král, možná by si 
někteří lidé z Karmelu 
vzpomněli, že vyvraž-
dil celou Karmelitskou horu, Nábala a celý 
jeho dům, a bylo by to zlé v očích národa. 

Abigail mu zabránila a říkala: „Opatrujíce 
dobré,“ i tu svou dobrou pověst, „přede 
všemi lidmi, jestliže jest možné, pokudž 
na vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce, 
ne sami sebe mstí ce.“ Máme to v našem 
příběhu? Nikdy se nemstěte, nikdy se vaše 
ručička nesmí zatnout v pěst, že byste ně-
koho chtěli bouchnout za to, co provedl. 

Nikdy. „Já odplatí m, 
praví Pán.“ To je vždyc-
ky na Bohu, děti .

„A protož lační-li 
nepřítel tvůj, nakrm 
jej, a žízní-li, dej mu 
píti .“ To je ten dá-
reček ☺. Skutečný 
peacemaker se po-
stará, aby byly napl-
něny všechny potře-
by. „Nebo to učině, 
uhlí řeřavé shrneš 

na hlavu jeho. Nedej se přemoci zlému, ale 
přemáhej v dobrém zlé.“ 

Nikdy se nemstěte, nikdy 
se vaše ručička nesmí 

zatnout v pěst, že 
byste někoho chtěli 
bouchnout za to, co 
provedl. Nikdy. „Já 

odplatí m, praví Pán.“ 
To je vždycky na 

Bohu.
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Čtení z Písma: 1 Janova 4:7

Když někdo dovolí, aby si ho ďábel použil i přesto, že v něm Boží duch protestuje, pak jeho 
podřízení není svaté ani Bohem žáda né. Aby čtenář mohl porozumět, o čem mluvím, uvá-
dím následující příběh.

Manžel jedné sestry chtěl, aby s ním a jeho přáteli šla do 
baru, kam chodili pít a tancovat. Jistí  „pastýři“ té ženě 
poradili, že by měla poslechnout svého muže a jít s ním. 
Já jsem jí poradil, aby mu v lásce řekla, že jí její Pán tako-
vé věci dělat nedovolí. Nakonec poslechla „pastýře“ a šla 
s ním. Myslela si, že jim tam bude moci kázat. Pokusila 
se jim povídat o Pánu, ale brzy se od ní všichni oddělili a 
ona se stala terčem posměchu. Oba potom žili v napjaté 
atmosféře, a tak za mnou přišla znovu o radu.

Řekl jsem jí, aby se modlila tak dlouho, dokud neztra-
tí  pocit ne přátelskosti  vůči svému manželovi. Pak ať 
k němu přistupuje v lásce, projevuje mu svou lásku a 
nakonec mu vysvětlí, proč s ním na po dobné večírky už 

chodit nebude. Manžel se poddal Duchu, ve kterém k němu přistupovala, a omluvil se jí za 
příkoří, které jí způsobil. Slíbil, že to od ní už vyžadovat nebude. Ale to nebyl konec příběhu. 
Za ně kolik měsíců její muž přijal Ježíše jako svého Spasitele a začala druhá etapa boje. Jeho 
žena byla ve věcech Pána napřed a musela ho vést po stezce spravedlnosti  a přitom se mu 
plně podřizovat. Bůh nemůže souhlasit s podřízeností  hříchu.

„Nejmilejší, milujmež jedni druhé, nebo láska z Boha jest, a každý, kdož miluje, z Boha se 
narodil, a znáť Boha.“ (1 Jan 4:7)

(Úryvek z knížky Mojžíšův stánek, str. 68–69)

... ať k němu 
přistupuje v lásce, 
projevuje mu svou 

lásku a nakonec mu 
vysvětlí, proč s ním na 

po dobné večírky už 
chodit nebude. Bůh 
nemůže souhlasit 

s podřízeností  hříchu.

Nesvatá podřizování

Cecil J. duCille
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Lidé se nás často ptají, jak jsme schopni za-
opatřit všech svých deset dětí , a pochybují 
o tom, že jim jsme schopni dát všechno, co 
potřebují. Kdysi mi někdo řekl, že mít vel-
kou rodinu není vůči našim dětem fér, pro-
tože toho nebudou mít tolik jako jiné děti . 
Věřte mi, že naše děti  vždy měly mnohem 
víc, než potřebovaly.

Naše děti  si nezaslouží všechno. Naopak, 
děti , které dostanou vše, nač si vzpomenou, 
mají tendenci být sobecké a chamti vé. Pod-
lehneme-li každému přání a touze svých dětí , 
nevychováme z nich osobnosti  silného cha-
rakteru. Podívejte se na naši společnost. Je to 
vpravdě sebestředná gene-
race, která vyrostla ze zhýč-
kaných dětí , které vychovali 
ve víře, že jim patří vše.
Děti  nepotřebují mít vlast-
ní pokoj (koneckonců, my 
také svůj pokoj s někým 
sdílíme), nepotřebují mít 
vlastní iPod, televizi ani 
mobil. Nemusí mít nejno-
vější zařízení ani hračku, 
která se objeví na trhu. Děti  
potřebují lásku, vedení a 
ochranu. Potřebují systém, 
hranice, tvůrčí příležitosti  a pohyb. Kam se 
poděla vynalézavost při hře? S mým brat-
rem jsme strávili hodiny vymýšlením her. 
Nepotřebovali jsme k tomu žádnou elektro-
niku, jen své tvořivé hlavičky. „Jak jsme si 

na něco hráli“ patří k mým nejoblíbenějším 
vzpomínkám z dětství.
Prosím, nepochopte mě špatně. Není nic 
špatného na tom, když dětem dáváme. 
Hmotné vlastnictví není samo o sobě špat-
né. Je zábavné žehnat dětem a já miluji ten 
nadšeně překvapený výraz v obličeji svých 
dětí , když jim můžu dopřát něco, po čem 
opravdu toužily. 
Nicméně je pro děti  dobré, když se také na-
učí, že existuje slovíčko NE. Je pro ně dob-
ré, když se naučí, že nemohou mít vždycky 
všechno. NE není zlé slovo, a když ho pou-
žíváte, neznamená to, že své děti  okrádáte. 
Naopak, když jim čas od času řeknete NE, 

je to pro ně přínosem, pro-
tože jak sami víme, nedo-
staneme vždy všechno, co 
bychom chtěli.
Pokaždé, když jsem v su-
permarketu, žasnu nad 

tí m, kolik dětí  tam brečí 
a kňourá, že něco chtějí, 
a rodiče se tomu pod-
dávají. Dítě ječí jako si-
réna, a ještě dostane, 
co chce! Tím neříkám, 
že moje děti  nekňoura-
jí. Občas to udělají, ale 

dobře vědí, že když budou kňourat, odpo-
věď bude vždycky NE. Vlastně dětem nikdy 
nekoupím to, kvůli čemu kňourají.
Na kňourání se neohlížejte, to, že vaše dítě 
něco chce a že možná máte prostředky na 

Zkus říkat NE

Courtney Girdwood

Pokaždé, když jsem 
v supermarketu, 

žasnu nad tí m, kolik 
dětí  tam brečí a 

kňourá, že 
něco chtějí, 

a rodiče 
se tomu 

poddávají.
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to, abyste mu to pořídili, neznamená, že mu 
to musíte koupit. Opravdu bez obav můžete 
říct NE, i kdyby důvodem k tomu bylo jen 
to, abyste dítě naučili, že nemůže mít vždy 
vše, co by chtělo. Děti  nepotřebují pokaždé 
dostat od prodavačky bonbon. Nemusí mít 
vždycky novou hračku, a když docílíte toho, 
aby to pochopili teď, ušetříte jim život plný 
zklamání.
Také je to lépe naučí porozumět Bohu, jejich 
Otci. Bůh nám nedává vše, po čem toužíme. 
Naše děti  musí již v útlém věku pochopit, 
že jim někdy řekneme 
NE právě proto, že je mi-
lujeme. V důsledku toho 
se bude formovat i jejich 
vztah k nebeskému Otci, 
když se Mu naučí důvěřo-
vat i v situacích, kdy řek-
ne NE.
Činí-li vám potí že říkat NE, 
pocvičte se v tom. Vážně, 
naučte se to. Čas od času 
svým dětem řekněte NE 
jen proto, že prostě mů-
žete a že jim to pomůže, 
aby z nich vyrostli lepší 
lidé. Zajisté, může se stát, že se nejdřív bu-
dou vztekat. Možná jim to nějakou chvíli vy-
drží. Ale nakonec si na to zvyknou.
Moc často svým dětem věci nekupujeme. 
Dostávají dárky k narozeninám a k Váno-
cům. V ničem nemají nedostatek a upřímně, 
mnohem šťastnější jsou, když si hrají venku, 
šťourají se v hlíně, když si staví domečky 
v pokojíčku nebo malují veledílo, než když si 
hrají s nějakým kusem nevkusného plastu, 
který strašně chtěli mít.
Naše děti  také vědí, že málokdy něco dosta-
nou, když si o to řeknou. Raději požehnám 
svým dětem tehdy, když o nic nežádaly, pro-
stě proto, že je mám ráda nebo je chci od-
měnit za něco, co udělaly. Tímto způsobem 

se naučí věci neočekávat a jsou vděčnější, 
když něco dostanou.
Když vyrůstáte ve velké rodině, znamená to, 
že dědíte věci po sourozencích, máte hrač-
ky z druhé ruky a nechodíte do restaurace. 
Možná děti  nebudou chodit na karate nebo 
na gymnasti ku. Možná nedostanou nejmo-
dernější vymoženosti , ale opravdu si mys-
lím, že z nich vyrostou lepší lidé.
Až budou děti  dospělé, nebudou si pamato-
vat bonbon, který dostaly od prodavačky, ani 
novou hračku ze supermarketu. Nebudou si 

vychutnávat karate nebo 
večeře v restauraci. Budou 
vzpomínat jeden na dru-
hého, na běžné dny plné 
koláčů z bláta a hradů vy-
budovaných z matrací. Na 
to, jak si hrály za horkých 

letních dní se zahrad-
ním rozstřikovačem. Jak 
pekly sušenky a ujídaly 
těsto. Na smích, který 
plnil jejich dny. Jak se 
stali jedni druhým nej-
lepšími kamarády.
Naše děti  možná ne-

mají všechno, co tento svět nabízí, ale mají 
všechno, na čem opravdu záleží. Chápou, že 
někdy je odpovědí NE a že v životě jde o víc, 
než jen získat to, co chci.
Chcete-li vychovat skvělé děti , učte se říkat 
NE – přijde čas, kdy budete rádi, že jste to 
dělali.

COURTNEY GIRDWOOD
Spartanburg, South Carolina, USA
Brian a Courtney jsou rodiči deseti  dětí , šest se 
jim narodilo a čtyři adoptovali – Olivia (14), Ga-
lya (13), Micah (11), Abigail (11), Madelyn (9), 
Aiden (7), Jameson (4), Leah (4), Asher (1) a Ma-
lakai (6 měsíců)
Jejich blog najdete na www.storinguptreasures.com

Naše děti  musí již 
v útlém věku pochopit, 
že jim někdy řekneme 
NE právě proto, že je 
milujeme. V důsledku 
toho se bude 

formovat 
i jejich vztah 
k nebeskému 

Otci ...
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V dnešní době se mnozí 
pozastavují nad naším 
tradičním způsobem 
nahlížení na manželství. 
Skoro jako bychom byli 
z minulého století . Často 

čtu články, kde vystudovaná psycholožka 
nebo psycholog radí manželkám, které 
procházejí různými manželskými úskalí-
mi. Rady typu: Vezměte život do svých 
rukou! Nenechte se již více zotročovat! 
Musíte myslet hlavně na sebe! mě pří-
mo odpuzují. A nevěřím, že jsou klíčem 
ke štěstí , po kterém žena touží. Bůh měl 
a má s manželstvím velký plán. Kdysi mi 
Bůh ukázal, že manželství je jako autí čko, 
které nás má z bodu A do bodu B dostat 
rychleji, než kdybychom stejnou trasu 
šlapali každý sám. Jinak „autí čko“ – man-
želství pozbývá vyššího smyslu. 

Proto jsem vděčná za každý článek, kde 
se křesťanské ženy nebojí říct tomuhle 
šílenému proti manželskému světu, že to 
jde jinak. Lépe. Biblicky. Jedním z nich 
je i tento malý článeček o úctě k man-
želovi. Najdete v něm i biblické odkazy, 
které vám určitě pomohou se srovnat ne 
s tí mhle světem, ale se standardy Božího 
slova. Pán vám při čtení a realizaci moc-
ně požehnej.
P.S. Ještě malá poznámka: Při překládání 
tohoto článku jsem narazila na průzkum, 
který u nás proběhl letos v létě: „Po čem 
u své budoucí manželky toužíte?“ Od-
povědi byly kromě obligátní přitažlivos-
ti  tyto: po ženskosti , radosti , akti vnosti , 
smyslu pro rodinu, empati i, něžnosti , 
úsměvu... Jen ne dominantní ženu!!! Za-
jímavé. ☺

Kristýna Klusoňová

25 způsobů jak manželovi 
sdělit, že si jej vážíte

Jennifer Flanders

Skutky mluví hlasitěji než slova. Můžete 
říkat, že si manžela vážíte, ale bude vám 
to těžko věřit, jestliže to neprokážete svým 
chováním.

A jak vypadá takový ucti vý život? Tady je 25 
způsobů, kterými můžete svému manželovi 
komunikovat úctu, aniž byste řekly slovo. 
Pokud si tyto způsoby osvojíte, příště, až 
řeknete manželovi, že si ho vážíte, nebude 

na pochybách, zda to myslíte vážně.

25
sd

Jen

Věnujte mu plnou pozornost 

1. Zvolte si RADOST

Je to tak: Šťastná manželka 
dělá život šťastným. Prosím, nepo-
užívejte svou náladovost jako pro-
středek, kterým budete svého muže 
manipulovat. Ale ve všech věcech se 
radujte, protože tak je to správné. 
(1.Tes. 5:16, Fil. 4:4)
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Nepřerušujte

6. Modlete se za něj

Rút Bell Grahamová ženám radila, aby 
„mužům říkaly ta poziti va a Bohu ta ne-
gati va“. Odevzdávejte své starosti  Hospo-
dinu. Věrně se za svého muže modlete 
každý den, a pravděpodobně si všimne-
te,  že se tí m mění nejen on, ale i vy. (Fil. 
4:6–7; 1.Tes.5:17)

3. Věnujte mu plnou pozornost

Ano. Já vím, že ženy jsou expertky v tom, 
že zvládnou dělat více věcí najednou.  
Ale když k vám manžel hovoří, odložte 
všechny své činnosti , podívejte se mu 
do očí a naslouchejte tomu, co vám říká, 
s tí m, že mu chcete porozumět a jeho 
slova si zapamatovat.

2. Ctěte jeho přání

Přikládejte váhu tomu, co váš manžel po-
važuje za důležité. Dávejte těmto věcem 
prioritu. Třeba to bude znamenat, že bu-
dete mít večeři včas na stole, když přijde 
z práce, nebo to, že bude doma pořádek. 
Nebo se mu zdá, že u počítače trávíte pří-
liš mnoho času. Nedopusťte, aby to mu-
sel opakovat dvakrát. (Fil. 2:4)

4. Nepřerušujte

Už jste byly ve společnosti  někoho, kdo 
vás nenechá dokončit větu? I když si myslí-
te, že víte, co váš manžel chce říct, dovolte 
mu vše doříct bez toho, že byste ho přeru-
šovala. Prokážete mu tí m nejen úctu, ale 
také obyčejnou zdvořilost.

5. Zdůrazňujte jeho kladné stránky

Jistě, ano, má své chyby (stejně jako vy), 
ale lpět na nich povede jen k trápení (vás 
obou). Raději se rozhodněte, že se bude-
te soustředit na ty jeho přednosti , které 
nejvíce obdivujete. (Fil. 4:8)

8. Buďte vděčná

Vypěstujte si v sobě postoj vděčnosti . Ne-
považujte svého muže za samozřejmost. 
Važte si všeho, co pro vás dělá. Ať už je 
to něco velkého, nebo malého. Vždycky 
poděkujte! (1. Tes. 5:18; Ef. 5:20)

7. Netlačte

Váš manžel je dospělý muž, tak se k němu 
nechovejte jako ke dvouletému dítěti . 
Dejte prostor Bohu, aby mohl jednat. Vy 
nejste Duchem svatým, tak se nesnažte 
dělat Jeho práci.

9. Usmívejte se na něj

Úsměvy rozsévají štěstí  a spokojenost. 
Úsměvy jsou nakažlivé. A úsměv činí 
ženu krásnější. ☺
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Mějte oči jen pro něj

11. Mějte oči jen pro něj

Neporovnávejte nepříznivě svého man-
žela s jinými muži, ať už reálnými, nebo 
i nereálnými. Není to fér a ani ucti vé, 
přinese to jen trápení a nespokojenost. 
Raději přestaňte sledovat fi lmy nebo číst 
knihy, které by vám v této oblasti  mohly 
ubližovat. (Žalm 19:14; Př. 4:23)

14. Ochraňujte jednotu

Velice ráda sedím vedle manžela, doma nebo na 
návštěvě. V našem církevním shromáždění pořá-
dáme každou neděli odpoledne společný oběd. 
Často se stane, že si muži posedají jinam než ženy. 
Snažím se posadit alespoň tak, abych mu byla 
blízko a mohla naslouchat tomu, co říká, protože 
si myslím, že to, co říká, je zajímavé. Když mám 
doma čas si číst nebo dělat nějaké ruční práce, 
vezmu si to do místnosti , kde pracuje. Jen aby-
chom byli jeden druhému blízko. Prostě si užívám 
jeho společnost, i když ani jeden z nás nic neříká.

13. Připravte mu jeho oblíbené jídlo

I když zbytek naší rodiny špagetám nikterak ne-
holduje, manžel je miluje. A tak se mu je sna-
žím uvařit nejméně dvakrát či třikrát do měsíce 
jako výraz toho, že si jej ctí m. Až si budete příš-
tě plánovat jídelníček, zamyslete se obzvláště 
nad tí m, co má rád váš manžel.  (Př. 31:14–15)

15. Nestěžujte si

Kdo z nás rád poslouchá stí žnosti  a kňou-
rání. Leze to na nervy. Pamatujte si: při-
jměte věci, které nedokážete ovlivnit, od-
vážně měňte věci, které změnit můžete, a 
moudře mezi nimi rozlišujte. (Fil. 2:14)

12. Polibte ho na rozloučenou

Jednou jsem četla o studii, kterou udělali 
v Německu, kde zjisti li, že muži, které man-
želka ráno při odchodu do práce na rozlou-
čenou políbí, jsou mnohem úspěšnější než 
ti , kteří polibek nedostávají. Úspěch a úcta 
jdou často ruku v ruce. Tak ho vypravte 
vždycky hezky do práce a nezapomeňte ho 
ještě navíc zase polibkem uvítat, až se vrátí  
zpátky.

16. Odolejte nutkání ho opravovat
Znám muže, který nemůže dopoví-
dat příběh, aniž by ho jeho manželka 
patnáctkrát zastavila a opravila ne-
podstatné detaily: „Nebylo to v pon-
dělí večer, ale v pondělí odpoledne… 
Nebylo to modré, ale tyrkysové… 
Nejel normálním autobusem, ale ky-
vadlovým autobusem.“ Prosím. Pro-
sím. Prosím. Tohle svému manželovi 
nedělejte – a když už jsme u toho, 
nedělejte to nikomu! (Př. 17:28)

10. Reagujte

Víte, že to, jak (nebo zda) reagujete na manželo-
vy romanti cké návrhy, má hluboký efekt na jeho 
sebevědomí? Neodstrkujte ho, když se vás snaží 
obejmout, a nebo se nevymlouvejte, že zrovna 
nemáte náladu. Vaše nadšená spolupráce a vzá-
jemnost ho nejen ubezpečí o vaší lásce, ale také 
o tom, že si jej vážíte. (1.Kor. 7:3–5)
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19. Buďte spokojená

Netlačte svého manžela, aby se vyrov-
nal sousedům. Buďte spokojená v život-
ním stylu, který je vám manžel schopen 
zabezpečit. (1.Tim. 6:6–10; Žid. 13:5)

23. Odpouštějte mu jeho nedostatky

Rút Bell Grahamová napsala: „Šťastné 
manželství je svazkem dvou dobrých ,od-
pusti telů‘1.“

Prosím, nemějte proti  svému muži zášť. 
Nedovolte, aby se ve vás zabydlel kořen 
hořkosti  nebo rozmrzelosti . Z celého srdce 
manželovi odpusťte, jako i Kristus odpusti l 
vám. (Marek 11:25; Mat. 18:21–35)

1 Pozn. překl. – Můj novotvar pro jednoslovně 
nepřeložitelné angl. slovo FORGIVER. Již národ-
ní obrozenci používali novotvary k obohacení 
češti ny. Proč ne já? ☺

17. Oblékejte se tak, aby se mu to líbilo

Dbejte na svůj zevnějšek. Vybírejte si ob-
lečení, které se vašemu muži bude líbit. 
Na veřejnosti  i doma.

24. Nehádejte se

Nemáte vždycky pravdu a nemusíte mít 
vždycky poslední slovo. Buďte první, kdo 
řekne: „Promiň.“ Buďte ochotna vzít vinu 
na sebe. Na hádání musí být dva, tak 
„opusťte hádku, dřív než propukne“. (Př. 
17:14; 21:19; 25:24)

20. Dejte na jeho rady

Neodmítejte jeho názory, zvlášť pokud 
jste se ho zeptala na jeho názor. Snažte 
se následovat jeho rady.

21. Obdivujte ho

Kompliment nebo upřímná pochva-

la jsou vždy vítány. Ale měla byste se 

naučit dívat se na manžela s úctou a 

vděčností . Přemýšlejte o něm laskavě. 

Určitě to pak uvidí i ve vašich 

očích. (Luk. 6:45)

22. Ochraňujte jeho jméno

Ctěte svého muže i v tom, jak o něm mlu-
víte před přáteli nebo v rodině. Střežte 
jeho pověst a nedopusťte, aby vás něja-
ké nepodstatné malicherné domácí roz-
tržky přiměly, abyste o něm mluvila ne-
hezky. Žijte tak, aby bylo všem na první 
pohled jasné, proč si manžel vzal právě 
vás. (Př. 12:4; 22:1)

18. Udržujte domov uklizený
Pokuste se podle svých nejlepších mož-ností  zachovávat čistý a uklizený dům. Snažte se z vašeho domova udělat přístav pokoje pro celou vaši rodinu. (Př. 31:27)

25. Nechte ho vést a následujte ho

Pokud chcete, aby váš manžel rodinu 
vedl, musíte být ochotna následovat. 
Ani tělo, ani rodina nefunguje dobře, 
když má dvě hlavy. Naučte se držet man-
želových přání a konečná rozhodnutí  
nechte na něm. (Ef. 5:22–24) 

Přísloví 18:22 nám říká: „Kdo nalezl 
manželku, nalezl věc dobrou, a navážil 
lásky od Hospodina.“

Nancy Campbell, Above Rubies Ministry
PO Box 681687; Franklin, TN 37068-1687
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Když přemýšlíme nebo mluvíme o tom, že 
je důležité pouštět se do nesnadných věcí, 
které jsou pro nás výzvou, máme tendenci 
představovat si hlavně ty „velké věci“. Ale to 
by bylo příliš jednoduché! Pokud máme za 
to, že být „rebeluti onary“ znamená bojovat 
proti  otroctví, kopat studny v Africe, vést po-
liti ckou kampaň nebo psát knihu, těžko zjistí -
me, kde začít! 
Je-li však naším cílem oslavit Boha – nasmě-
rovat k Němu ostatní lidi a ukázat, co všech-

no On dokáže – potom naší prioritou 

bude, abychom zůstali věrní v tom, co už 
nám dal za úkol, a ne nějaké nové velké dob-
rodružství. To, co právě děláme, se nemusí 
nutně hned změnit, ale dramati cky se změní 
způsob, jakým věc děláme, a také naše mo-
ti vy.
Rádi bychom vám představili jeden z mno-
ha skutečných životních příběhů. Jak uvidíte 
v příběhu Elisabeth, těžké věci začínáme dě-
lat přesně na tom místě, kde už nás Bůh má 
– jako třeba když sedíme v autě uprostřed 
zasněžené noci.

Alex and Brett  Harrisovi

„Byla jsem připravená jít a pusti t se do náročných projektů. Do věcí, které 
vyžadují velkou zodpovědnost a jsou daleko za hranicemi mého pohodlí. Modlila 
jsem se, aby Bůh skrze mě pracoval mocným způsobem. Odpověděl mi, ale ne 

úplně takovým způsobem, jaký jsem očekávala. 
Jednou večer cestou domů ve sněhové bouři můj tatí nek na pár minut zastavil, 

aby nakoupil v obchodě několik nutností . Čekala jsem v autě a pozorovala jsem téměř 
prázdné parkoviště, když můj pohled upoutalo osamělé auto a člověk, který z něj seškraboval 

sníh. Když jsem se podívala pozorněji, viděla jsem, že se jedná o starší dámu, která se jednou rukou 
opírá o hůlku a druhou se snaží očisti t auto. Příliš se jí to nedařilo, protože sníh padal rychleji, než 
ho stí hala odstraňovat. Insti nkti vně jsem cíti la, že jí mám pomoci. Vyběhla jsem se svojí škrabkou 
ven a brzy se ke mně připojilo několik dalších lidí, a tak jsme jí auto očisti li.
Při pohledu zvenčí se nestalo nic tak významného, ale bylo to poprvé, kdy jsem silně slyšela Boží 
hlas a reagovala na něj. Když jsem se naladila, začala jsem i jindy rozpoznávat Jeho hlas. Cíti la 
jsem, že mám jít a mluvit s dívkou, která ve škole plakala na záchodě – vyšlo najevo, že je těhotná 
a potřebuje pomoc. Nebo že mám poradit někomu, kdo se snaží dostat do sportovního týmu 
– ukázalo se, že tato dívka potřebuje rady i v hlubších oblastech svého života, a za normálních 
okolností  by se o nich nerozpovídala.
Zjisti la jsem, že abychom mohli dělat těžké věci a zvítězit nad velkými výzvami, musíme být ochotni 
naslouchat tomu ti chému hlasu, kterým hovoří Duch svatý. Čím více mu nasloucháte, tí m jasněji 
ho slyšíte. A abyste mohli dělat velké věci, nejdříve se musíte stát služebníky.“

-- Elizabeth, 17 let, Raymond, Maine

Dobrá, jsem připraven si 
vybírat nesnadné věci. 
Čím ale začít?
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Ačkoli Elisabeth snila o velkých věcech, kte-
ré chtěla dělat, byla naladěna na Boží hlas, 
když k ní mluvil. Bůh jí odpověděl způsobem, 
který nečekala, ale ona byla připravena Ho 
slyšet. A díky jednomu jednoduchému skut-
ku poslušnosti  si Elisabeth uvědomila mno-
ho dalších příležitostí , jak dělat těžké věci. 

Když vaše srdce a mysl budou pozorné, uvi-
díte, kde všude je možné překonávat sama 
sebe v každodenních záležitostech. Můžete 
začít obnovením závazku, že se budete vzor-
ně připravovat do školy, nebo rozhodnutí m, 
že budete více pomáhat doma. Škola a do-
mácí práce jsou věci, které už pravděpodob-
ně děláte, ale teď jako rebeluti onary1 je bu-
dete dělat s novým postojem. Váš prvotní 
cíl není dělat něco neobyčejného, ale dělat 
všechny věci, dokonce i ty obyčejné, neoby-
čejně dobře. 
Chceme, aby rebelucionáři měli velké sny, 
ale také jsme si všimli, že Bůh často pomine 
někoho, kdo má velké plány zaměřené na 
sebe, ve prospěch někoho, kdo má srdce, 
které miluje ostatní, které Mu věří a dělá 
malé věci k užitku druhých. 

1 Rebeluti on je název hnutí , které založili Alex a Brett  
Harrisovi a spojuje slova rebel a revoluti on - t. j. 
vzpoura a revoluce. Značí vzpouru mladých proti  níz-
kým očekáváním současné kultury vůči teenagerům.

Dělat těžké věci neznamená, že jste neu-
stále zaujati  něčím větším, jiným a více 
vzrušujícím. Znamená to, že jste připrave-
ni a ochotni poslechnout, nehledě na to, 
jak velké, malé nebo těžké to je. Otevře-
nost Elisabeth k Božímu vedení ji přivedla 
k několika neočekávaným příležitostem, 
jak ukázat Kristovu lásku. Věrnost v malých 
těžkých věcech je vždycky pohonem pro 
větší těžké věci. 

Když říkáme, že chceme dělat velké věci 
pro Boha, ale nejsme spokojeni a nesnaží-
me se o dokonalost tam, kde nás Bůh umís-
ti l (doma, ve škole a v práci), pravděpodob-
ně nás víc zajímá, jak získat slávu sami pro 
sebe, než jak získat slávu pro Boha. 

Takže kde začnete? Přesně tam, kde jste – s 
novým přístupem, novým srdcem a myslí 
otevřenou k tomu, aby vás každodenní těž-
ké věci, které jsou vám právě teď na dosah, 
dovedly k dalšímu kroku.

.. díky jednomu jednoduchému 
skutku poslušnosti  si Elisabeth 

uvědomila mnoho dalších 
příležitostí , jak dělat těžké věci. 
Když vaše srdce a mysl budou 
pozorné, uvidíte, kde všude je 
možné překonávat sama sebe 
v každodenních záležitostech. 

Můžete začít obnovením 
závazku, že se budete 
vzorně připravovat do 

školy, nebo rozhodnutí m, 
že budete více pomáhat 

doma.
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Doma mě rodiče vedli k práci a k službě, takže když jsme se s Bobem vzali a narodily se nám 
děti , rámec už byl jasný.

Trénink č.1: Výchova miminek
Moje babička mi radila: „Vyrůstej se svými dětmi.“ Také mi říkala: „Měj je vždy u sebe, a 
když něco děláš, povídej si s nimi.“ Když se nám narodila první dcera, vždycky jsem se jí 
během kojení dívala do očí a zpívala jsem, modlila jsem se a promlouvala jí lásku a požeh-
nání. Pokračovala jsem v tom i se všemi dalšími dětmi, když se narodily. Vzala jsem si radu 
své babičky k srdci a nosila jsem miminko s sebou vždy do té místnosti , kde jsem zrovna 
pracovala, mluvila jsem k němu a zpívala mu. Často jsem dětem povídala o tom, co zrovna 
dělám. Když už uměly sedět, posadila jsem je na deku s několika hračkami a učila jsem je, 
aby na té dece zůstaly, zatí mco jsem pracovala. 
Když jako batolata skončily hraní s hračkami, vzala jsem je za ruku a sebrala každou hračku 
(jejich rukou) a dala ji do košíku. Po nějaké době už samy posbíraly půlku, zatí mco já jsem 
posbírala tu druhou. Nakonec jsem mohla říct: „Posbírej si svoje hračky.“ A ony už to zvládly 
samy. S každým krokem jsem je povzbuzovala ke správnému chování a napomínala je za 
špatné chování. 

Trénink č.2: Výchova dětí 
Když jsem učila malé děti , přišlo mi nejjednodušší dělat 
daný úkol společně s dítětem a přitom mu to vysvětlovat. 
Takto získaly slovní návod a zároveň prakti ckou ukázku. 
Rozdělení úkolu na několik menších pomůže dětem získat 
sebevědomí, když dosáhnou dílčího cíle. Bylo úžasné sle-
dovat naše tří a čtyřleté syny, jak skládají ručníky lépe než 
dospělí! 
Zapojila jsem děti  do všeho, co jsem dělala – zametání 
podlahy; utí rání prachu; třídění, věšení, skládání a uklí-
zení prádla; prostí rání stolu a mytí , utí rání a uklízení ná-
dobí. Když jsme pracovali, vysvětlovala jsem jim, jak chci, 
aby bylo prádlo složené, nebo v jakém pořadí mýt a utí rat 
nádobí. Když se naučily, jak mají práci udělat, mohla jsem 
využít společný čas při práci k rozhovorům o jiných věcech, 

Záleží, jestli trénujeme

Ruth Fleming
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aby se děti  dozvěděly něco nového a abychom prohloubili vzájemný vztah nebo si společně 
zazpívali. 
Znovu jsem si vzala k srdci radu svojí babičky: „Vyrostou tak rychle! Udělej všechno, co 
můžeš, abys je vyučila dřív, než vyrostou.“
Práce by měla vždycky předcházet hraní – máme nejdříve život na zemi, a teprve potom 
v nebi! Neslibovala jsem dětem před prací odměny, ale často jsem je potom něčím překva-
pila. Někdy jsme si vylezli do domečku na stromě a přečetli jsme si nahlas knížku, zatí mco 
jsme chroupali jablko nebo mrkev, vytáhli jsme prstové barvy anebo jsme šli ven na prů-
zkumnou vycházku. Neplatí me dětem za běžné domácí práce, protože jsou součástí  života 
v našem domě.
Trénovali jsme svoje děti  doma, abychom mohli jít na veřej-
nost. Dokonce jsme je trénovali, aniž by to věděly. Když byly 
malé, četla jsem jim nahlas a zpestřovala jsem to poezií. 
Někdy jsme četli hodinu, nebo dokonce ještě déle, zatí mco 
děti  seděly téměř úplně poti chu – žádné omalovánky, sta-
vebnice nebo hračky. Nejmladší většinou sedělo u mě na klí-
ně a ostatní se tulily hned vedle na gauči nebo na posteli.
Od doby, co byly schopné rozumět, jsem jim říkala: „Jsou 
chvíle, kdy můžeme běhat a mluvit nahlas, a jindy zase 
musíme v klidu sedět a být poti chu. A já vám řeknu kdy 
a jak.“ Běhali jsme, jezdili na kole, na kánoi, na koni, hráli 
jsme hry a byli jsme celkem hluční, ale také jsem během 
dne naplánovala chvíle, kdy jsme byli poti chu, aby se děti  
naučily sebeovládání. 
Každé odpoledne měly hodinu ti chý čas ve svém pokoji – 
když byly malé, tak spaly, když byly větší, tak si poti chu 
četly knížky. Nikdy nevíme, kdy budou naše děti  muset být poti chu, aby si zachránily život 
nebo aby byly v bezpečí. Je to také skvělý způsob, jak se učit poslušnosti , takže až budou 
větší, budou naladěny a připraveny poslechnout Boží hlas.

Trénink č.3: Výchova dospívajících
Neustále znovu a znovu vyučujeme starší děti  moti vaci k práci. Patřit k rodině, která společ-
ně pracuje, pomáhá budovat sebevědomí a pocit bezpečí. Žít na farmě a mít na pozemku 
živnost znamená, že si nikdo nikdy nemůže stěžovat na nudu! Když některé z našich dětí  
řeklo, že se nudí, vždycky jsem měla pro ně připravenou práci! Nebyla to volba. Děti  se tuto 
lekci naučily tak dobře, že když tuto „odpornou frázi“ vyslovily děti , které byly u nás na 
návštěvě, rychle je „vyškolily“ o následcích!
Věříme, že máme své děti  učit, aby sloužily ostatním. Když jsme navštěvovali pohřby, svat-
by nebo jiné obřady, povzbuzovali jsme své děti , aby pomáhaly, pokud byla nějaká potřeba. 
Servírovaly punč, uváděly lidi, zpívaly, hrály na hudební nástroje, nosily balíčky, předávaly 
vzkazy, hlídaly děti  (jedna z jejich nejoblíbenějších prací!), foti ly a dělaly poslíčky. 
Když byly větší, pomáhaly psát smuteční oznámení, staraly se o staré sousedy doma a 
v nemocnici, utěšovaly ty, kteří prožívali smutek, vyráběly oblečky pro novorozená mimin-
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ka, pracovaly kolem aut, dělaly rodinné fotografi e, psaly pohledy, vyráběly a kupovaly dárky 
pro ty méně šťastné – dávaly je vdovám a osamělým rodičům (aniž bychom to věděli), dělaly 
účesy pro slavnostní příležitosti  a přispívaly ostatním rodinám, aby mohly jet na výlet – větši-
nou svými vlastními penězi nebo se složily se svými sourozenci. 
Když rodina našich známých procházela těžkým obdobím, děti  si bez našeho vědomí mezi 
sebou rozdělily jména jejich dětí . Blížily se prázdniny a ony se rozhodly požehnat těm dětem 
dárky. Jedna z našich dcer si vybrala jméno jedné z jejich dcer a našla pro ni moc pěkný dárek, 
který byl však velmi drahý. Bylo to hezčí než cokoli, co sama měla. Tehdy jsme se to tajem-
ství dozvěděli, protože potřebovala zvláštní výdělek. Ušetřila si hodně peněz, které dostala 
k narozeninám, a všelijaké peníze, které si vydělala, ale stále neměla dost. Povzbudili jsme ji 
v její snaze. 
Jednou jsme jeli do jiného státu na aukci, kde se prodávaly vozy a kočáry. K mému manželovi 
přišel jeden gentleman a zeptal se, jestli by naše děti  nechtěly na té aukci pracovat. Děti  se 
chvíli rozmýšlely a pak souhlasily. Požádali je, aby každý kočár odtáhly na aukci a pak ven na 
plochu kousek odtamtud. Za to měly dostat jako skupina 200 $. Nikdy takový druh práce ne-
dělaly, ale hned se do toho vrhly, jak nejlépe uměly. Toho dne bylo velmi teplo a aukce trvala 
šest hodin! Děti  tvrdě pracovaly podle svých nejlepších možností . Když bylo třeba, pracovaly  
po dvou nebo ve skupině. Když skončily, byly úplně vyčerpané a trochu dehydrované, ale 
majitel byl tak spokojený, že dětem koupil kornoutek zmrzliny. 
Když jsme se o rok později vráti li na stejnou aukci, majitel chtěl okamžitě najmout naše děti . 
Protože věděl, jak pracovaly předešlý rok, nabídl jim 300 $. Byli jsme zvědaví, jak budou re-
agovat. Potěšily nás tí m, že se nadšeně pusti ly do práce, a tentokrát jsme zajisti li, aby měly 
dostatek tekuti n!
V naší čtvrti  míváme výroční hudební festi val, který pořádají dobrovolníci. Každý rok se naše 
děti  naučily nové práce, aby mohly dělat dobrovolníky na jiném místě. Uklízely, vařily, po-
máhaly starším osobám, stavěly ozvučení, ozvučovaly, vyřizovaly povolení, dělaly poslíčky, 
stavěly a bouraly, pomáhaly s parkováním a také hrály a zpívaly na festi valu (jsme rodinná 
bluegrassová kapela). Když jim byl nabídnut šek, jednomyslně ho odmítly. 
 
Jak trénovat k zdárnému cíli: Ustavte si životní fi lozofi i
Naše děti  nezačnou žít život služby automati cky. Musíme se rozhodnout podle jaké fi lozo-
fi e a k jakým cílům je budeme vychovávat. Věřím, že by se každý pár měl za tyto cíle pro své 
děti  modlit a napsat si je. Předkládáme vám pro inspiraci některé z těch našich.
 

Chceme vychovat děti , se kterými budeme rádi trávit čas. 1. 
Chceme být svým dětem příkladem v chování, které se je snažíme naučit.2. 
Chceme naučit své děti  poslouchat a pracovat s radostí . 3. 
Chceme je naučit všechno, co můžeme. Nikdy nevíme, kdy od nich Bůh bude požadovat 4. 
práci s nějakou konkrétní dovedností . 
Chceme své děti  naučit, aby vždy hledaly způsob, jak mohou v každé situaci pomoci. 5. 
Chceme, aby Boží slovo bylo naší JEDINOU základnou pro pravdu, a chceme denně trávit 6. 
čas v Jeho Slovu. 
Chceme se denně společně modlit. 7. 
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Chceme být důslední.8. 
Chceme se často smát a usmívat.9. 
Chceme své děti  naučit, že jejich souro-10. 
zenci jsou jejich NEJLEPŠÍ přátelé. Kaž-
dému staršímu dítěti  dáváme mladšího 
kamaráda. Tímto způsobem se připravují 
na rodičovství. Jejich kamarád je s nimi po 
celou dobu, když jsme venku na veřejnos-
ti . Když se chystáme odejít z domu, jsou 
zodpovědní za to, aby jejich kamarád byl 
pěkně oblečený, umytý a měl všechno, co 
na ten který výlet potřebuje. Týmy kama-
rádů mají také společnou práci. Jak děti  
rostly, tak se v tom zlepšovaly… a ano, stá-
le jsou spojeny do kamarádských týmů, 
i ve vyšším věku. Je úžasné vidět je tak 
dobře společně pracovat jako skupinu! 
Věříme, že všechno, co děláme, je vyu-11. 
čování a trénování, ať už negati vní, nebo 
poziti vní.
Věříme, že „mnoho rukou dokáže šířit 12. 
světlo“.
Věříme, že je důležité mít vztah s každým 13. 
jedním dítětem, abychom pochopili jejich 
silné a slabé stránky.
Věříme v záměrné strádání. To nezname-14. 
ná, že své děti  připravíme o věci, které 
potřebují pro život, ale že jim nedáme 
všechno, co můžeme. Chceme, aby touži-
ly, vydělávaly si anebo se obešly bez věcí, 
které NEJSOU pro život nezbytně nutné. 
To umožnilo našim dětem, aby svobodně 
nosily obnošené šaty z druhé ruky nebo 
doma vyrobené.
Chceme, aby naše děti  byly solí a světlem 15. 
v tomto světě. (Matouš 5:13–16)
Učíme své děti , aby daly vždy to nejlepší 16. 
ze všeho Bohu – komu bylo hodně dáno, 
od toho bude hodně požadováno. 

17. Učíme je, že…
 „Jeden jedinký život uteče jako voda;
 jen to, co děláme pro Krista, zůstává!“

Moje babička mi radila: 
„Měj je vždy u sebe, 
a když něco děláš, 

povídej si s nimi.“ Často 
jsem dětem povídala o 
tom, co zrovna dělám. 
Zapojila jsem děti  do 
všeho, co jsem dělala 
– zametání podlahy; 

utí rání prachu; třídění, 
věšení, skládání a 
uklízení prádla ... 

Když se naučily, jak mají 
práci udělat, mohla jsem 

využít společný čas při 
práci k rozhovorům ... 
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Jednou za rok přichází znovu čas na pravidelnou lékařskou prohlídku. Vím, že je to důležité, 
ale to neznamená, že z ní musím být nadšený. Víte, budou mě píchat, budou mi brát krev, 
budou mě zkoumat a vážit, budou mě testovat a připojovat k různým přístrojům. Jeden 
z nich je vzhledem k tomu, že pocházím z rodiny kardiaků, samozřejmě obzvlášť důležitý. 
Někdy mi udělají elektrokardiogram, jinak také známý jako EKG. A v určitém smyslu toto 
EKG podává informace, které se jinak nedozvíte. Je určitým obrazem toho, co se skutečně 
děje v mém srdci. 

Jsem Ron Hutchcraft  a dnes mám pro vás slovo o „bezprostředním EKG“.

Naše slovo pro dnešní den je z Matouše 12:34. Je velmi odhalující. Říká se tam: „Nebo 
z hojnosti  srdce ústa mluví.“ Dávno před EKG dal Bůh 
způsob, jak zjisti t, co se děje v lidském srdci. Poslou-
chejte, o čem lidé hodně mluví. Vaše ústa budou mluvit 
o tom, čeho je plné vaše srdce – což nabízí zajímavé 
využití  hlasového záznamníku. ☺ Co kdyby se po celý 
týden nahrávaly všechny vaše konverzace; všechno, co 
jste řekli – doma, v práci, ve škole, do telefonu, tehdy, 
když se nehlídáte, ve volných chvílích, a pak byste si to 
mohli znovu přehrát a spočítat, kolikrát se tam objevují 
určitá témata? Víte, co byste získali? Bezprostřední du-
chovní EKG. 
Zajímalo by mě, jak často přijdou na přetřes peníze 
nebo něco jiného materiálního, na čem vám opravdu 
záleží. Říkám si, jak často se objevují poznámky o opač-
ném pohlaví? Nebo dovolená, sporty nebo problémy, 

s nimiž se potýkáte? Kolik z toho, co mluví vaše ústa, jsou stí žnosti  nebo sebelítost, nega-
ti vní věci? Možná jen příliš mluvíte sami o sobě. 
Ježíš nás učí, že naše životy by měly naplňovat dvě lásky. Vzpomeňte si: „Milovati  budeš 
Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své.“ A: „Milovati  bu-
deš bližního svého jako sebe samého.“ Láska k Bohu a láska k lidem okolo vás. Kdybychom 
opravdu žili v poslušnosti  těchto dvou velkých přikázání, potom opakujícími se tématy na-
šich rozhovorů by byl Ježíš a potřeby druhých lidí. 
To je mnohem víc než jen tak jednou za čas okořenit naši konverzaci několika duchovní-

Bezprostřední EKG

Ron Hutchcraft 

Co se  ve vašem srdci 
skutečně děje, nejlépe 

zjistí te, když budete 
poslouchat, o čem 

nejčastěji mluvíte. Vaše 
každodenní konverzace 
je dokonalé EKG stavu 

vašeho srdce. 
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mi slovy. Je to přetékání vašeho srdce. Přichází to přirozeně. Mimochodem, je to dobrý 
způsob, jak zjisti t, co člověk skutečně skrývá za svým vnějším obrazem. Jen si všimněte, 
o čem nejčastěji mluví, zvláště když se nehlídá. 
Možná se vám častokrát nelíbí to, co vychází z vašich úst. Ježíš nám nabízí jedno východis-
ko, co s tí m můžeme udělat. Ten verš říká: „Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší 
dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.“ Záleží na tom, co jste si nastřádali, co je 
vaším pokladem, co naplňuje vaše srdce. To pak vychází 
z vašich úst.
Vidíte, mluvíme tady o vstupu, o tom, co vpustí te do 
své mentální banky. Pokud se vám nelíbí výstup, změň-
te vstup. Změňte to, na co se díváte, co posloucháte, 
čemu se smějete, změňte to, s kým trávíte čas. Vpusťte 
dovnitř to, co souvisí s láskou k Ježíši a s láskou k lidem 
kolem vás. A ten záznam se začne měnit, protože se za-
čne měnit vaše srdce. 
Poslouchejte svoje srdce. Co se  ve vašem srdci skuteč-
ně děje, nejlépe zjistí te, když budete poslouchat, o čem 
nejčastěji mluvíte. Opravdu můžete poslouchat svoje 
srdce. Vaše každodenní konverzace je dokonalé EKG 
stavu vašeho srdce. 
Proto se David modlil, a může to být i vaše a moje modlitba: „Ó ať jsou slova úst mých tobě 
příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine.“

www.hutchcraft .com; Instant EKG - #7053

Pokud se vám nelíbí 
výstup, změňte vstup. 

Změňte to, na co se 
díváte, co posloucháte, 

čemu se smějete, 
změňte to, s kým 

trávíte čas.
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Šťastná máma

Jedno rčení říká: „Když není šťastná máma, není 
šťastný nikdo.“ V této krátké věti čce se skrývá 
mnoho pravdy. Řídíme svou domácnost a náš po-
stoj k vedení domácnosti  často určuje atmosféru 
a náladu celého domova. Proto bychom se měly 
pouštět do práce s radostí . Musíme usilovat o to, 
abychom vytvořily prostředí, kam se budou naši 
manželé, děti  a ostatní chtí t vracet.

Písmo říká, že žena z Přísloví 31 (už je tu zas!) 
„dělá šťastně rukama svýma“ (verš 13) a „s ra-
dostí  vyhlíží další dny (verš 25 – dosl. překl. z KJV). 
Jsou naše domy naplněny smíchem, který se od nás, maminek a manželek, šíří 
na všechny ostatní? Je na nás při čištění koupelny či přípravě jídla vidět, že ve 
své práci máme zalíbení a těší nás? 

Radost a potěšení, které z mé maminky vždy čišely uprostřed domácích prací 
a činností , se do mě hluboce zapsaly již v dětství. Maminka byla vždycky plná 

nadšení a měla chuť se o svou rodinu starat. Vidět moji 
maminku, jak se usmívá nebo směje, nebylo nic ne-
obvyklého. Dodnes ji mám v živé paměti , jak si kaž-
dý den při domácích pracích zpívá písně a chvály. 

Ještě více jsem ocenila svou radostnou mamin-
ku, když jsem zůstávala přes noc u spolužáků. 
Mnohé maminky mých kamarádek na své děti  
křičely nebo byly často nešťastné a v depresi. 

A pamatuji si, jak jsem si říkala: Jsem opravdu 
ráda, že moje maminka je šťastná maminka!

Naši manželé a děti  bezpochyby ocení manželku a 
maminku, která dělá svou práci s radostí . Jak říká 
Jean Brand: „Víte, že párky s fazolemi nechutnají 
vždycky stejně? Záleží na tom, jestli ten, kdo je po-

dává, tak činí s radostí , nebo s nechutí .“ Naše rodiny 
by bezpochyby souhlasily.

Carolyn Mahaney
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