VÍCE NEŽ POSLUŠNOST
Jak vychovat d ti, které milují Boha a své bližní

P evzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho „Tipy pro výchovu d tí“, rozší ené vydání

„Nic ne i te skrze svár anebo marnou chválu, ale v poko e jedni druhé za
d stojn jší sebe majíce. Nehledejte jeden každý svých v cí, ale každý také toho,
což jest jiných. Budiž tedy tatáž mysl p i vás, jakáž byla p i Kristu Ježíši.“
(Fp 2:3-5)
B h nás v pátém p ikázání u í, že od d tí musí být vyžadována úcta
a poslušnost v i rodi m. Když se d ti u í poslouchat, rozvíjí se v nich
sebeovládání, které je základem dosp losti a p ipravuje jejich srdce na p ijetí
našich morálních ponau ení.
ZNEPOKOJUJÍCÍ SKUTE NOST
Mnoho rodi porozumí tomu, že je d ležité vychovat poslušné, uctivé
d ti. Mnozí však nepochopí, že podstatné je, aby z nich byli lidé, kte í milují
Boha a bližní. P edpokládají, že dít , které se dokáže ovládat a je vychováváno
v k es anské ví e, samoz ejm vyroste do duchovní dosp losti, podobn jako
lov k vyspívá fyzicky a psychicky. Takoví rodi e však asto zjistí, že když
jejich d ti dosp jí, nepokra ují v ctnostech víry, které se jim snažili vštípit. Ješt
horší však je, že n kte í rodi e s výsledky své výchovy spokojeni jsou, ale
nem li by být. Sta í jim, že jejich d ti vyrostly a jsou aktivní v církvi. Tyto d ti
však postrádají nejd ležit jší k es anskou ctnost – lásku.
Jako následovníci Krista musíme vychovávat d ti, které se nejen dovedou
ovládat, ale také milují Boha, své rodiny, bližní a nep átele.
Je to smutné, ale pro mnoho rodi není láska nejv tší ctností ani v jejich
vlastním život , a proto se jednoduše spokojí s tím, že vychovají poslušné d ti.
Tento sv j p ístup ospravedl ují tvrzením, že Kristus p ece u il, že ti, kte í se
u í poslouchat, se u í milovat. Poslušnost samoz ejm m že být znakem lásky.
Podrobit si však v li svého dít te a pak zanedbávat vyu ování o tom, jak
milovat, je jako vybudovat základ domu a stavbu ukon it. Základ je sice
naprosto nezbytný, ale cílem je postavit d m. Stejn tak poslušnost a úcta, které
pramení z podrobené tvrdohlavosti, p edstavují d ležité prvky základu, ale
nejsou ni ím jiným než základními prvky pro vybudování lásky.
Rodi e, prozkoumejte své hodnoty. Uspokojí vás, když vaše d ti budou
poslušné a uctivé, budou sloužit v církvi, oblékat si slušné oble ení, mít hezky
upravené vlasy a poslouchat jen staré duchovní písn ? Možná jsou to dobrá
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znamení, ale ne v p ípad , že jsou d ti spole ensky chladné, bez zájmu
o ztracené a bez lásky k druhým a jsou pono ené do sebe tak, že se vyhýbají
setkání s novými lidmi, a nejsou zvyklí natáhnout se k cizímu lov ku nebo
otev ít sv j domov pro pot ebné.
Prozkoumejte své cíle. Uspokojí vás, budou-li vaše d ti um t citovat
katechizmus, budou se um t tak ovládat, že vydrží hodiny potichu sed t ve
shromážd ní, a budou se chovat tak dob e, že kdykoliv n kam p jdete, budou se
držet neustále p i vás? Takové sebeovládání je dobrým základem, ale m že
z stat bez užitku, jestliže takové d ti neustále pomlouvají, kritizují a snižují
druhé.
Budete spokojeni, když vaši synové budou chodit do shromážd ní
v oblecích a vaše dcery ve slušných šatech, budou-li všichni v d t, že jsou to
zodpov dní pracanti a všechny dosp lé oslovují paní a pane? Jestli vás toto
uspokojí, nep ehlédn te stav jejich srdce, který jim dovoluje, aby se neustále
doma hádali a byli nelaskaví ke všem, kte í je urazí.
A co když se vaše d ti chovají stejn zp sobn doma jako na ve ejnosti
a jejich jedinou vadou je to, že mají tendenci poukazovat na proh ešky
ostatních? Jsme bláhoví, máme-li radost z toho, že jediným problémem našich
d tí je domýšlivost, protože B h se pyšným protiví. Pyšné dít , které se dob e
chová, je svému kamarádovi k ni emu a je Bohu odporné stejn jako neposlušný
rebel.
O CO VE SKUTE NOSTI JDE
Z Kristova u ení víme, že nejvyšší prioritou pro Jeho následovníky je, aby
milovali na prvním míst Boha a v novali se svým bližním stejn jako sami
sob . Proto musí být naším hlavním cílem vychovávat d ti k lásce v i Bohu
a bližním.
Apoštol Pavel toto zd raz oval, když svým duchovním d tem íkal, že
cílem jeho vyu ování není pouze to, aby m li správné poznání, ale aby cokoli se
od n j nau ili, zp sobilo, že budou milovat. Proto byla láska kvalitou, kterou
Pavel v dopisech církvím zd raz oval nej ast ji. I když Tesalonické církvi ekl,
že mají takovou lásku, že o ní nepot ebují dále vyu ovat, neustále je nabádal,
aby se v ní více a více rozhoj ovali. I v první epištole Pavla do Korintu B h
velice jasn ukázal, že a dokážeme cokoli nebo jsme jakkoli duchovní,
nemáme-li lásku, je to k ni emu.
Jestliže tedy vychováváme d ti, které jsou schopny mluvit and lskými
jazyky, mají víru pohnout horami, prokazují skutky sebeob tování a jsou
schopny okamžit poslechnout s naprostým respektem, a p itom nemají lásku,
nic jsme nedokázali. Nula. Zero. Ano, je pot eba mít poslušné d ti, které se
dokáží ovládat, je to nádherné, ale nemají-li lásku, chybí jim kvalita, která je
Božímu srdci nejdražší.
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NEJD LEŽIT JŠÍ V C
Na základ nejvyššího p ikázání víme, že nejd ležit jším cílem
rodi ovství je, abychom vychovali d ti, které milují Boha. Apoštol Jan nás u í,
že ti, kte í milují Boha, Ho milují proto, že nejprve zakusili Jeho lásku. Prosto
musí být naším cílem tuto Boží lásku d tem p edat, zprost edkovat. Následující
ty i kroky mohou rodi e inspirovat v tom, jak pomoci d tem vyr stat v lásce
k Bohu.
1. Nau te je pravd evangelia: B h miluje h íšníky
„Dokazuje pak B h lásky své k nám; nebo když jsme ješt h íšníci byli,
Kristus um el za nás. ím tedy více nyní ospravedln ni jsouce krví jeho,
spaseni budeme skrze n ho od hn vu. Pon vadž byvše nep átelé, smí eni
jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho, nadto smí eni jsouce, spaseni
budeme skrze život jeho.“ ( ím 5: 8-10)
„Protož pravím tob : Odpušt ni jsou jí h íchové mnozí, nebo milovala
mnoho. Komu se pak málo odpouští, málo miluje.“ (Lk 7:47)
Abychom mohli svým d tem p edat Pravdu, která vyp sobí, že porostou
v lásce k Bohu, musíme jí nejprve porozum t sami. Když B h poslal svého Syna
jako pomazanou ob za naše h íchy, nebylo to proto, že bychom si Jeho lásku
zasloužili. Práv naopak. Zasluhovali jsme Jeho hn v. B h je spravedlivý
a svatý soudce, který nás nevid l jako dobrá, milováníhodná stvo ení, která by si
zasluhovala Jeho lásku a milost, ale jako h íšníky, kte í se proti n mu provinili.
Proto je B h tak úžasný – miluje ty, kte í si zasluhují soud. Evangelium je
slavné, protože je o Bohu, který má slitování se svými nep áteli a sám osobn
platí dluh, který mu nep átelé dluží.
Poprvé voláme ke Kristu, protože víme, že jsme h íšníci, kte í pot ebují
spasitele. Nicmén mnoho zachrán ných h íšník si neuv domuje hloubku
milosti, kterou od Boha pot ebovali. Nevidí ohavnost a zlo své h íšnosti, a tak si
neváží velikosti Boží milosti. Jak vyu oval Ježíš – ti, kte í pochopí hloubku své
h íšnosti, budou milovat Boha mnohem více.
Abychom mohli milovat Boha celým svým srdcem, musíme uvid t, že
jsme si nezasloužili milost, kterou nám vydobyla Kristova smrt – zasluhovali
jsme jen a jen smrt. B h nenávid l naši nepravost, p esto sv j hn v nevylil na
nás, ale na svého nevinného Syna.
Aby B h vystihl náš h íšný stav, popisuje naše srdce jako nejlstiv jší ze
všeho a nep evrácen jší (Jer 17:9). Dokud od N j ve spasení nep ijmeme novou
p irozenost, každý náš motiv je ne istý a porušený. B h íká, že naše nejlepší
skutky jsou jako ohyzdné roucho (Iz 64:6). Ve skute nosti je B h tak svatý
a istý, že ve srovnání s Ním není ani slunce jasné a my jsme jako vyvrhelové
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a ervi. B h nás vidí jako naprosto zvrhlé h íšníky. Když se Kristus ob toval na
k íži, vytrp l hn v, kterým se B h hn val pro naše h íchy.
Jaká je to láska! Dokonalý a istý B h, Stvo itel vesmíru, trp l hroznou
smrt pro ty, které po ítal za nep átele. Provinili jsme se proti spravedlivému
Soudci a On místo toho, aby nad námi vynesl rozsudek v ného trestu, vytrp l
rozsudek smrti za nás. Otevírá náru a miluje h íšníky, kte í si zasluhují Jeho
hn v. Jak milostivý B h!
Rodi e, musíme tuto pravdu uchopit sami pro sebe a p edat ji svým d tem.
Mají-li se zamilovat do Boha, musí porozum t hloubce evangelia.
2. U te je, jaký B h je – nejúžasn jší a nejvíce milováníhodná bytost, která
kdy existovala.
„Aby Kristus skrze víru p ebýval v srdcích vašich, abyste v lásce
vko en ni a založeni jsouce, mohli stihnouti se všechn mi svatými, kteraká
by byla širokost i dlouhost i hlubokost i vysokost, a poznati p enesmírnou
lásku Kristovu, abyste napln ni byli ve všelikou plnost Boží.“ (Ef 3:17-19)
Když skute n porozumíme zv sti evangelia, poznáme Boha jako n koho,
kdo je naprosto hoden lásky a milování. Ti, kte í Ho znají, zjiš ují, že Jím jsou
ohromeni a zamilováni do N ho dokonce i bez ohledu na milost zjevenou na
k íži. Staré r ení „znát Ho, znamená milovat Ho“ muselo za ít s Bohem.
Jestliže chceme, aby naše d ti milovaly Boha, potom je, slovy autora Tedda
Trippa, „ osl me Bohem“!
Znáte n koho, kdo byl „osln n Bohem“? Víte, jak to vypadá, a víte, ím
B h takového lov ka osl uje? Jeden z t ch, kte í byli Bohem fascinováni, byl
král David – byl Bohem naprosto uchvácen. Byl tak napln n svým d v rným
vztahem s Nebeským Otcem, že jednou prohlásil: „Jakož jelen ve, dycht po
tekutých vodách, tak duše má ve k tob , ó Bože. Žízní duše má Boha, Boha
živého, a íká: Skoro-liž p jdu, a ukáži se p ed oblí ejem Božím?“ (Ž 42:2,3)
A op t: „Jedné v ci žádal jsem od Hospodina, té vždy hledati budu: Abych
p ebýval v dom Hospodinov po všecky dny života svého, a spat oval okrasu
Hospodinovu, a zpytoval v chrám jeho.“ (Ž 27:4)
ím déle David Boha znal, tím více poznával, jak je absolutn a naprosto
nádherný.
„Bože, B h silný m j ty jsi, tebe hned v jit e hledám, tebe žízní duše má,
po tob touží t lo mé, v zemi žíznivé a vyprahlé, v níž není vody, abych t
v svatyni tvé spat oval, a vid l sílu tvou a slávu tvou, (nebo jest lepší
milosrdenství tvé, nežli život), aby t chválili rtové moji, a tak abych tob
dobro e il, pokudž jsem živ, a ve jménu tvém pozdvihoval rukou svých.
Jako tukem a sádlem sytila by se tu duše má, a s radostným rt
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prozp vováním chválila by t ústa má. Jist že na t pam tliv jsem i na
ložci svém, každého bd ní no ního p emýšlím o tob . Nebo jsi mi býval ku
pomoci, protož v stínu k ídel tvých prozp vovati budu. P ilnula duše má
k tob , pravice tvá zdržuje mne.“ (Ž 63: 2-9)
David miloval Boha, protože byl vd ný za to, že ho B h vysvobodil, a byl pro
n j bezpe nou skrýší v asech trápení.
„Já pak zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasit slaviti budu
milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad m j vysoký, a úto išt v den ssoužení
mého.“ (Ž 59:17)
„Od konce zem v sev ení srdce svého k tob volám, na skálu nade mne
vyšší uvediž mne. Nebo jsi býval mé úto išt , a pevná v že p ed tvá í
nep ítele. Budu bydliti v stánku tvém na v ky, schráním se v skrýši k ídel
tvých. Sélah.“ (Ž 61:3-5)
„Vždy p edce k Bohu má se ml eliv duše má, od n ho jest spasení mé.
Vždy p edce on jest skála má, mé spasení, vysoký hrad m j, nepohnu se
škodliv .“ (Ž 62:2-3)
David miloval Boha pro Jeho moudrost a také proto, že Jeho zákony byly velmi
praktické pro život.
„Ó jak miluji zákon tv j, tak že každého dne on jest mé p emyšlování.“
(Ž 119: 97)
„P edivná jsou sv dectví tvá, a protož jich ost íhá duše má.“ (Ž 119:129)
„Ost íhá duše má sv dectví tvých, nebo je velice miluji. Ost íhám rozkaz
tvých a sv dectví tvých; nebo všecky cesty mé jsou p ed tebou.“
(Ž 119:167-168)
„Zákon Hospodin v jest dokonalý, o erstvující duši, Hospodinovo
sv dectví pravé, moudrost dávající neum lým.“ (Ž 19:8)
David poznal, že B h je v rný a spolehlivý.
„Nebo pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé.“ (Ž 33:4)
„Království tvé jest království všech v k , a panování tvé nad jedním
každým pokolením.“ (Ž 145:13)
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„Dobrotivý Hospodin všechn m, a slitování jeho nade všecky skutky
jeho.“ (Ž 145:9)
David byl fascinován Bohem jako Stvo itelem.
„Po te, zpívejme Hospodinu, prok ikujme skále spasení našeho.
P edejd me oblí ej jeho s dík in ním, žalmy prozp vujme jemu. Nebo
Hospodin jest B h veliký, a král veliký nade všecky bohy. V jehož rukou
základové zem , a vrchové hor jeho jsou. Jehož jest i mo e, nebo on je
u inil, i zem , kterouž ruce jeho sformovaly. Po te, sklán jme se,
a padn me p ed ním, klekejme p ed Hospodinem stvo itelem naším. On
jest zajisté B h náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho.“ (Ž
95:1-7)
„Ty zajisté v moci máš ledví má, p iod l jsi mne v život matky mé.
Oslavuji t , proto že se hrozným a divným skutk m tvým divím, a duše má
zná je výborn .“ (Ž 139:13-14)
M l báze z Jeho všudyp ítomnosti.
„Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé,
rozumíš myšlení mému zdaleka. Chození mé i ležení mé ty obsahuješ,
a všech mých cest sv dom jsi. Než ješt mám na jazyku slovo, aj,
Hospodine, ty to všecko víš. Z zadu i z p edu obklí ils mne, a vzložils na
mne ruku svou. Divn jší jest um ní tvé nad m j vtip; vysoké jest, nemohu
k n mu.“ (Ž 139:1-6)
M l Boha v úct pro jeho nesmírnou moc.
„Hory jako vosk rozplývají se p ed oblí ejem Hospodina, p ed oblí ejem
Panovníka vší zem .“ (Ž 97:5)
„Rcete Bohu: Jak hrozný jsi v skutcích svých! Pro velikost síly tvé lháti
budou tob nep átelé tvoji.“ (Ž 66:3)
Abych t v svatyni tvé spat oval, a vid l sílu tvou a slávu tvou, (nebo jest
lepší milosrdenství tvé, nežli život), aby t chválili rtové moji,“ (Ž 63:3-4)
„Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nem ž vystižena
býti. Rodina rodin vychvalovati bude skutky tvé, a p edivnou moc tvou
zv stovati. O sláv a kráse velebnosti tvé, i o v cech tvých p edivných
mluviti budu. A moc p ehrozných skutk tvých rozhlašovati budou; i já
d stojnost tvou budu vypravovati.“ (Ž 145:3-6)
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David se bál Hospodina pro Jeho velikou autoritu.
„D sí se strachem p ed tebou t lo mé; nebo soud
(Ž 119:120)

tvých bojím se.“

„Ty jsi, ty velmi hrozný, a kdo jest, ješto by p ed tebou ostál v rozhn vání
tvém?“ (Ž 76:8)
„Ale kdo jest, ješto by znal p ísnost hn vu tvého, a ostýchal se z ivosti
tvé?“ (Ž 90:11)
„Budeš-li nepravosti šet iti, Hospodine Pane, kdo ostojí? Ale u tebe jest
odpušt ní, tak aby uctivost k tob zachována byla.“ (Ž 130:3-4)
„Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený lov k, kterýž
doufá v n ho. Bojtež se Hospodina svatí jeho; nebo nemívají nedostatku
ti, kdož se ho bojí. Lví átka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kte íž hledají
Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém. Po tež, dítky,
poslouchejte mne, bázni Hospodinov vyu ovati vás budu.“ (Ž 34:9-12)
V tomto lánku není dost prostoru na to, aby tená mohl objevit veškerou
nádheru našeho nebeského Otce, ale existuje cesta, po které m žeme jít a setkat
se s Ním. B h dal jednoduchá zaslíbení, která vždy splní. Jestliže Ho hledáme
celým svým srdcem, On sám se nám zjeví. Musíme trávit as v Božím slov
s hladovým pokorným srdcem a s modlitbou, abychom se setkali s Bohem.
Jestliže máme svým d tem pomoci Boha p esv d iv najít, musíme Ho nejprve
sami hluboce poznat.
3. Bu te d tem vzorem Boží lásky
„P íklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já u inil vám, i vy též
inili.“ (J 13:15)
„…bu p íkladem v rných v e i, v obcování, v lásce, v duchu, u ví e,
v istot .“ (1Tim 4:12)
Jestliže chcete, aby vaše d ti milovaly Boha, je d ležité, abyste jim v tom
byli p íkladem. íká se, že to nejpodstatn jší se v život nenau íme z knih, ale
n kde to pochytíme, okoukáme, a platí to zejména o d tech. Naše skutky
vyu ují d ti více než to, co íkáme. Naše slova mohou mít ve skute nosti velmi
malý vliv, nejsou-li spojena s opravdovým srdcem plným lásky k Bohu.
Pro Boží slávu a kv li našim d tem musí být naším cílem milovat Pána
celým srdcem, myslí a silou. Je dobré, když používáme ty nejlepší biblické
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principy rodi ovství, ale když selžeme jako model up ímné lásky k Bohu,
nemusí správná disciplína duši našich d tí upevnit. Musíme d lat obojí.
N kte í rodi e mají problém s tím, že „láska k Bohu“, kterou ukazují,
nep ipadá jejich d tem ani v nejmenším jako láska. D ti vnímají k es anský
život jako život bez lásky, bez radosti, s neustálou snahou o to, aby se lov k
vyhnul špatným v cem. Samoz ejm , že klí ový aspekt ch ze s Kristem
znamená zahazovat vše, co nás drží zpátky, i h ích, který nás obkli uje, a stejn
tak to znamená vyhýbat se zra ujícím a zni ujícím vliv m. Nicmén , jestliže se
našim d tem zdá, že náš k es anský život je otro ina a b emeno a naší hlavní
starostí je to, eho všeho se musíme vyvarovat a co nesmíme d lat, musíme se
sami sebe zeptat – budou to chtít? Vždy ani my sami to pro sebe nechceme!
Rodi e – jsou vaše d ti p itahovány k Ježíši nebo je pro n vaše
„náboženství“ b emenem, které vle ou? Pamatujete, že Ježíš varoval židovské
v dce, aby nenakládali na lidi b emena, která sami nemohou unést?
K es anský život není o tom, abychom ned lali špatné v ci. Není ani
o dobrých skutcích, kterými bychom si zasloužili Boží p íze . Ch ze s Bohem
je život radostné vd nosti. Je to každodenní kochání se v Boží lásce a milosti
a konání dobrých v cí pro N j, protože nás p ijal – ne proto, že se snažíme,
abychom byli p ijati.
Když k sob Ježíš povolal své následovníky, ekl: „Po tež ke mn všickni,
kte íž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpo inutí dám. Vezm te jho mé na se,
a u te se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpo inutí
dušem svým. Jho mé zajisté jesti rozkošné, a b ím mé lehké.“
(Mt 11:28-30) Život, který B h pro lov ka má, je nádherný. Jestliže je pro nás
ch ze s Ním b emenem a naše duše nemají žádný pokoj, z ejm nám uniká, co
to znamená žít život lásky pro Boha.
Kv li nám samým i kv li našim d tem – poj me nalézt, co to znamená
být milován Bohem a milovat na oplátku Jeho.
4. P edejme d tem Boží lásku tím, že je budeme milovat
„Nejmilejší, milujmež jedni druhé; nebo láska z Boha jest, a každý, kdož
miluje, z Boha se narodil, a zná Boha. Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo
B h láska jest. A my jsme poznali, a uv ili o lásce, kterouž B h má
k nám. B h láska jest, a kdož v lásce p ebývá, v Bohu p ebývá, a B h
v n m.“ (1Jan 4:7-8, 16)
Filip, u edník, se jednou zeptal Ježíše: „Pane, ukaž nám Otce…“ a dostal
odpov : „Tak dlouhý as s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, kdož vidí
mne, vidí Otce, a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce?“ ( J14:9-10) Ježíšovo
prohlášení nebylo pouze potvrzením Jeho božství, ale bylo ilustrací toho, jak
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m že jedna osoba zrcadlit druhou. Stejn tak my, Boží d ti, m žeme odrážet
Boha i Jeho lásku našim vlastním d tem.
Už jste se n kdy zastavili a p emýšleli o tom, že kv li lásce byl Ježíš pro
h íšníky tak p itažlivý a práv láska Mu umožnila je ovlivnit? Ježíš mluvil proti
h íchu, ale neustále k sob h íšníky p itahoval. Nenávid l h ích a kázal svatost,
a p esto h íšníci, kte í Ho slyšeli, n jak v d li, že je p ijímá. Ve skute nosti byla
Jeho milostivá láska tak viditelná, že Ho za ali nazývat „p ítelem h íšník “.
Zacheus, zatracovaný výb r í daní, byl typickým p íkladem lov ka, který
byl zm n n Ježíšovou láskou a p ijetím. Vylezl na strom, protože se cht l na
Ježíše po ádn podívat, a Ježíš si ho najednou všiml. Kristus reagoval slovy:
„Zachee, sp šn sstup dol , nebo dnes v domu tvém musím z stati.“ (Lk 19:5)
A to úpln sta ilo. Zacheovo srdce bylo zm n no. Okamžit se rozhodl, že se
o své bohatství pod lí s chudými a všem vrátí, co ukradl. Kristova láska
vyp sobila jeho lásku.
Už jste si n kdy všimli, že vás to p itahuje k lidem, kte í vás p ijímají,
a snažíte se vyhnout t m, kte í vás nep ijímají? Všimli jste si, že nasloucháte
lidem, kte í vás mají rádi, a máte tendenci odmítat ty, kte í se na vás hn vají?
Napadlo vás, že vaše d ti jsou možná jako vy?
Chcete, aby vaše d ti milovaly Ježíše? Potom je d ležité, abyste je
milovali stejnou láskou, kterou miluje B h vás. Budete pro n atraktivní a budou
se chtít dozv d t o vašem Ježíši více. Snažme se proto kv li našim d tem
porozum t, co všechno znamená láska.
DRUHÁ NEJD LEŽIT JŠÍ V C
Kristus u il, že po lásce k Bohu bychom jako k es ané m li nejvíce
usilovat o lásku k druhým. Rodi e proto musí d ti od mali ka u it, že mají
milovat druhé jako samy sebe. Kdo toto u iní základním cílem výchovy, udá
svým d tem p esný sm r na cest k dosp losti a položí jim základ pro úctu
k ostatním lidem.
Chceme-li naše d ti nau it, aby byly svým sourozenc m, blízkým
a nep átel m oddány tak jako samy sob , m že nám pomoci n kolik
následujících krok .
1. Nejprve se ujist te, že jste napln ni Kristovou láskou.
Stejn jako vyschlá studna nem že nabídnout osv žení, nebudeme schopni
milovat druhé, jestliže jsme se nejprve nenapili z Božího pramene. On je
zdrojem našeho veškerého soucitu. On je tou mocí, která stojí za naším
nezištným zájmem. Musíme k Bohu denn p icházet pro ob erstvení Jeho
láskou k nám a tuto lásku musíme p edávat ostatním.
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2. Studujte Písmo, abyste porozum li lásce ve všech jejích aspektech.
Náš Pán byl dokonalým obrazem lásky. Abychom mohli r st v poznání
lásky, musíme studovat všechno, co u il a co d lal. ecké slovo agapé, které
popisuje Jeho lásku, znamená n co velmi hlubokého:
* Láska je odevzdání se založené na rozhodnutí v le, nikoli na emocích. Nedá
se vyd lat i zasloužit, je bezpodmíne ná. To znamená, že nikdy nemáme
svobodu zadržovat n komu lásku na základ toho, co d lá. A to proto, že nás
Kristus povolává k tomu, abychom byli milostiví a milosrdní k t m, kte í jsou
proti nám, v etn t ch, kdo nás využívají, zneužívají a falešn obvi ují.
„Ale vám pravím, kte íž slyšíte: Milujte nep átely své, dob e i te t m,
kte íž vás nenávidí, dobro e te t m, kte íž vás proklínají, a modlte se za ty,
kte íž vám bezpráví iní. A ude il-li by tebe kdo v líce jedno, nasa mu
i druhého, a tomu, kterýž tob odjímá pláš , také i sukn nebra . Každému
pak prosícímu tebe dej, a od toho, jenž bé e tvé v ci, zase nežádej.“
(Lk 6:27-30)
„Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré p ede všemi lidmi,
jestliže jest možné, pokudž na vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce, ne
sami sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hn vu; nebo psáno jest: Mn
pomsta, já odplatím, praví Pán. A protož la ní-li nep ítel tv j, nakrm jej,
a žízní-li, dej mu píti. Nebo to u in , uhlí e avé shrneš na hlavu jeho.
Nedej se p emoci zlému, ale p emáhej v dobrém zlé.“ ( ím 12:17-21)
* Láska se prokazuje ob tí. M žeme mít k druhým velikou náklonnost a snad
o n projevovat i zájem, ale nejsme-li ochotni odložit své pohodlí, chybí nám
základní složka opravdové lásky. Láska, která nic nestojí, snad ani nem že být
láskou. Ob ti lásky mohou být fyzické, emocionální, mentální a mohou
zahrnovat i to, že se vzdáme vlastních, osobních práv.
„V tšího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za p átely
své.“ (Jan 15:13)
„Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil, i my tedy
máme za brat í duše klásti.“ (1. Jan 3:16)
„To tedy i te p i sob , co i p i Kristu Ježíši. Kterýž jsa v zp sobu Božím,
nepoložil sob toho za loupež rovný býti Bohu, ale samého sebe zma il,
zp sob služebníka p ijav, podobný lidem u in n. A v zp sobu nalezen jako
lov k, ponížil se, poslušný byv až do smrti, a to smrti k íže.“ (Fp 2:5-8)
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* Láska není jen ob tující se, ale je nesobecká ve svém motivu. Dává, protože
druhý pot ebuje, aniž by o ekávala, že se jí investice vrátí. Nedává proto, aby
dostala. Opravdová láska je po ád stejná, nem ní se, protože dává nepodmín n
a není závislá na nárocích i o ekáváních. Celý koncept lásky k druhému za
ú elem naplnit vlastní pot eby je naprosto sob st edný. Kristus vydal sám sebe
ne proto, že by nás pot eboval, ale protože my jsme pot ebovali Jeho.
„Povinni jsme pak my silní mdloby nemocných snášeti, a ne sami sob se
líbiti. A protož jeden každý z nás bližnímu se lib k dobrému pro vzd lání.
Nebo i Kristus ne sám se sob líbil, ale jakož psáno jest: Han ní
han jících tebe p ipadla jsou na mne.“ ( 15:1-3)
„……nehledá svých v cí.“ (1.Kor 13:5)
„Ale když iníš hody, povolej chudých, chromých, kulhavých, slepých, a
blahoslavený budeš. Nebo nemají, odkud by odplatili tob , ale bude
odplaceno p i vzk íšení spravedlivých.“ (Lk 14:13-14)
„Žádný nehledej svých v cí, ale jeden každý toho, což jest bližního.“
(1.Kor 10:24)
„Jakož i já ve všem líbím se všechn m, nehledaje v tom svého užitku, ale
mnohých, aby spaseni byli.“ (1.Kor 10:33)
* Láska má zájem o ostatní a proto se jim snaží porozum t a ztotožnit se s nimi.
Díky tomuto zájmu jsme ochotni vzdát se svého pohodlí a postavit se na místo
toho druhého, a už doslova, nebo skrze empatii.
„A protož ve všem p ipodobn n býti m l brat ím, aby milosrdný byl,
a v rný nejvyšší kn z v tom, což se u Boha k o išt ní h ích lidu díti m lo.
Nebo že sám trp l, pokoušín byv, m že také pokušení trpícím spomáhati.“
(Žd 2:17-18)
„Nebo nemáme nejvyššího kn ze, kterýž by nemohl itedlen býti mdlob
našich, ale zkušeného ve všem nám podobn , krom h íchu.“ (Žd 4:15)
„Brat í, by pak byl zachvácen lov k v n jakém pádu, vy duchovní
napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje sám k sob , abys i ty nebyl
pokoušín. Jedni druhých b emena neste, a tak pl te zákon Krist v.“ (Gal
6:1-2)
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* Láska je vyprázdn na, jestliže jí chybí skutek. H ejivá slova mohou být
mocná, ale láska stejn tak jako víra je bez skutk mrtvá. Ježíš vyu oval, že
láska je láskou pouze tehdy, je-li vyjád ena službou druhým.
„Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž kdožkoli cht l by mezi vámi býti
velikým, budiž služebník váš. A kdož by koli mezi vámi cht l býti p ední,
budiž váš služebník; jako i Syn lov ka nep išel, aby jemu slouženo bylo,
ale aby on sloužil, a aby dal život sv j mzdu na vykoupení za mnohé.“
(Mat 20:26-28)
„Pon vadž tedy já umyl jsem nohy vaše, Pán a Mistr, i vy máte jeden
druhému nohy umývati.“ ( J 13:14)
„Kdo by pak m l statek tohoto sv ta, a vid l by bratra svého, an nouzi
trpí, a zav el by st eva svá p ed ním, kterak láska Boží z stává v n m?
Syná kové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem, ale skutkem a pravdou.“
(1Jan 3:17-18)
* Láska, kterou k nám má B h, je popsána v první epištole Korintským.
Porozumíme-li Jeho nádherné lásce, budeme Bohu více vd ní, získáme moc
milovat ostatní a budeme uschopn ni vyu ovat naše d ti.
„Láska trp livá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všete ná,
nenadýmá se. V nic neslušného se nevydává, nehledá svých v cí, nezpouzí
se, neobmýšlí zlého. Neraduje se z nepravosti, ale spolu raduje se pravd .
Všecko snáší, všemu v í, všeho se nad je, všeho trp liv eká. Láska
nikdy nevypadá,…“ (1Kor 13:4-8)
EXISTUJÍ N JAKÉ PRAKTICKÉ RADY, JAK VYCHOVAT MILUJÍCÍ
D TI?
Od chvíle, kdy se naše d ti narodí, musíme lásku povýšit na jejich životní cíl.
1. B hem dne d tem zd raz ujte, že láska a služba druhým je naším nejvyšším
cílem. Všechna jejich spole enská a morální rozhodnutí pom ujte láskou.
2. Vytvá ejte asto pro rodinu p íležitosti, kdy je možné sloužit druhým, nap .:
pé e o vdovy nebo osam lé maminky, návšt vy sanatorií, dobrovolná práce
v místním T hotenském krizovém centru atd.
3. Povzbu te d ti, aby p ekvapily své sourozence tím, že jim poslouží. T eba
místo nich mohou ud lat n jakou povinnost, ustlat postel atd.
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4. Vždy jim ukažte, že d vodem každé d tské hádky a rozep e je nedostatek
lásky. Když mají d ti n jaký konflikt, napome te je za to, že spolu bojovaly, ale
také poukažte na nedostatek lásky. Neptejte se jich: „Kdo s tím za al?“ Zeptejte
se každého z nich, kde neprojevil dostatek lásky.
5. Napl ujte asto jejich srdce svým láskyplným zájmem. Uv domte si, že
erstvá porce Boží lásky naplní srdce nového v ícího láskou k bližním. Stejn
tak hašte ivé klubko d tí m že úžasn zareagovat na sílu okamžiku projevené
otcovské lásky, t eba na velké silné medv dí objetí, které nikoho nevynechá
a všechny p kn tiskne k sob , dokud se d ti neza nou hih at a neroztají.
6. Modlete se s nimi za lásku a ne ekejte s tím až do doby, kdy za nou být
agresivní v i svým sourozenc m. Když se modlíte, a už p i jídle, ve er p ed
spaním i kdykoli jindy, proste Boha, aby d tem ukázal r zné zp soby, jak
prokázat druhým lásku.
7. t te s nimi p íb hy o d tech, které jsou laskavými a soucitnými služebníky.
Mohou to být t eba i vymyšlené p íb hy na dobrou noc.
8. Když uvidíte, jak d ti slouží druhým a prokazují lásku, ujist te se, že je
pochválíte více, než když se trefí mí em do cíle. Jestliže rozdávají lásku a slouží
druhým, nebra te se tomu, aby slyšely, jak o tom pochvaln mluvíte s druhými.
9. Nedovolte ve své rodin ŽÁDNÁ nelaskavá slova, jako nap íklad ponižující
p ezdívky, d lání si z n koho legraci, posmívání se nebo jakékoli pohrdání.
10. A je pro n vaše manželství vzorem služby a laskavosti jednoho k druhému.
Mnoho lidí íká, že nejlépe se d ti nau í lásce, když vedle sebe mají navzájem se
milující rodi e.
JAK MOHOU RODI E OBNOVIT ZTRACENOU LÁSKU A ZÁJEM
V RODIN ? (OBVYKLE SE TÝKÁ DOSPÍVAJÍCÍCH D TÍ)
1. Vyty te si za sv j hlavní cíl vyjad ovat d tem lásku.
* Bu te k nim v elí, a je to pro vás p irozené, nebo ne.
* Rozhodn te se na n usmívat a cvi te se v tom. Nikomu z nás není p irozené
hezky reagovat na n koho, kdo nám neustále ukazuje svou ned v ru
a podezírání. A vaše tvá za ne vyza ovat p ív tivost a vst ícnost!
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* Projevte svou spokojenost, když n co ud lají dob e. ekn te jim, že jste v ili,
že to zvládnou. Poslouchejte se, jak mluvíte – p evažuje spíše napravování, nebo
chválení?
2. P ijm te je proto, kým jsou.
* Vaše d ti jsou takové, jaké jsou. Možná se vám nelíbí jejich žeb í ek hodnot,
ale ve skute nosti odráží jejich skute nou osobnost. Váš neustálý hlasitý
nesouhlas je pravd podobn nezm ní – pouze zp sobí, že budou zakrývat své
skute né pocity.
* Poslouchejte se – komunikujete jim, že s nimi nebo s jejich snahami vlastn
nikdy nejste úpln spokojení i nadšení? Je možné, že vaše pe livé prov ování
v nich zanechalo dojem, že nikdy nemohou dosáhnout vašeho ocen ní a nikdy
nemohou usp t? Dovedli jste je k tomu, že uv ili, že jsou pro vás velkým
zklamáním?
* Napadlo vás, že vaše dospívající dít možná odmítá vaše vedení jen proto, že
se cítí tak zavržené, že vzdalo veškeré pokusy se vám zalíbit?
* Mnoho dosp lých st edního v ku se stále dožaduje rodi ovského souhlasu.
Chcete, aby vaše dosp lé, stále ješt ekaly na vaše: „Jsem na tebe hrdý/á“?
* Mnoho d tí, které nenajdou p ijetí u svých rodi , se rádo otev e prvnímu
lov ku nebo skupin , která toto p ijetí nabízí.
* Pamatujte, že lov ka to táhne k lidem, kte í ho mají rádi, ale na ty, kte í ho
neustále kritizují, si najde jen málo asu.
* Mnoho rodi , kte í mají se svými d tmi n žný vztah, si myslí, že se jejich
d ti cítí p ijaté. Nezam ujte n žnost za p ijetí.
3. Pokud cítíte ke svým d tem neustále odpor a zlost, odpus te jim.
* Jestli je pokaždé, když na n zavoláte, za jejich jménem slyšet vyk i ník, je
as, abyste ho odstranili. Nikoho z nás nebude p itahovat lov k, který se na nás
neustále zlobí. Musíte s tím skon it!
* Nevytahujte staré proh ešky a nevy ítejte jim je po ád dokola.
„Nezpomínejte na první v ci, a na starodávní se neohlédejte.“ (Iz 43:18)
„Budeš-li nepravosti šet iti, Hospodine Pane, kdo ostojí?“ (Ž 130:3)
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„A na h íchy jejich, i na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více.“
(Žd 10:17)
„V nic neslušného se nevydává, nehledá svých v cí, nezpouzí se,
neobmýšlí zlého.“ (1Kor 13:5)
* Umož ujte jim neustále za ínat znovu. Nemyslete si o nich to nejhorší
a nepodezírejte je neustále z t ch nejhorších motiv . Láska vždy o ekává to
nejlepší. i te se presumpcí (p edpokladem) neviny.
„Ale bu te k sob vespolek dobrotiví, milosrdní, odpoušt jíce sob
vespolek, jakož i B h v Kristu odpustil vám.“ (Ef 4:32)
„Protož nesu te nic p ed asem, až by p išel Pán, kterýž i osvítí to, což
skrytého jest ve tm , a zjeví rady srdcí. A tehdáž bude míti chválu jeden
každý od Boha.“ (1Kor 4:5)
* Uv domte si, že p etrvávající ho kost zni í vás i vaše d ti.
„Prohlédajíce, aby n kdo neodpadl od milosti Boží, a aby n jaký ko en
ho kosti nepodrostl, a neu inil p ekážky, skrze n jž by poškvrn ni byli
mnozí.“ (Žd 12:15)
„Hn vejte se, a neh ešte; slunce nezapadej na hn vivost vaši. Nedávejte
místa áblu.“ (Ef 4:26-27)
* Poproste je, aby vám odpustili vaši zlost a záš .
„Protož ob toval-li bys dar sv j na oltá , a tu bys se rozpomenul, že bratr
tv j má n co proti tob , nechejž tu daru svého p ed oltá em a odejdi; prvé
smi se s bratrem svým, a potom p ijda, ob tuj dar sv j.“ (Mt 5:23-24)
* Neospravedl ujte sv j hn v. Náprava v hn vu je t lesnou snahou o dosažení
duchovního cíle. Možná si p edstavujeme, že d ti uvidí náš hn v a eknou si:
„Ó, to jsem musel ud lat hroznou v c, když to p ivedlo moji jinak mírnou
maminku k takovému b sn ní! M l bych se uklidnit a zamyslet se nad sebou.“
Realita je však taková, že v tšina lidí na slovní napadení nereaguje nesobeckými
myšlenkami. V tšinou jsou p íliš zam stnáni myšlenkami na p ežití a na svou
vlastní ochranu.
„Nebo hn v muže spravedlnosti Boží nep sobí.“ (Jk 1:20)
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4. Naslouchejte jim.
* Když vaše d ti dospívají, dávejte jim p íležitost sdílet se o tom, co mají na
srdci.
* Dovolte, a vám eknou, co cítí a prožívají, a nenechte se hned ovládnout
nutkáním, že je musíte okamžit napravit, protože to pot ebují.
* A vám jejich srdce m že d v ovat. Nikdo z nás p ece nebude sdílet vnit ní
k ehké city s lov kem, který je vzáp tí použije proti n mu.
* Mluvte s nimi i o svých slabostech a bojích, které v život prožíváte.
_______________

Milí rodi e, B h nikdy nezamýšlel, aby pro nás byl k es anský život b emenem,
a stejn tak to platí i pro rodi ovství. Jestliže klesáme pod tíhou snahy s našimi
d tmi n jak p ežít nebo každý den zápasíme s tím, abychom je v bec snesli,
p icházíme o povolání, které pro nás B h má. Budeme se vždy cítit mizern
a naše d ti budeme jen t žko vychovávat. B h nechce, abychom naše d ti pouze
n jak trp li nebo to s nimi vydrželi – On chce, abychom je aktivn milovali! To
je velký rozdíl. Jestliže milujeme své d ti správným zp sobem, B h je oslaven
a naše rodina sklízí velká požehnání. Vzpome te si, co ekl Ježíš svým
u edník m – jestliže posloucháme Jeho p íkaz, abychom milovali, naše radost je
plná.
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