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Haleluja.
Hospodine, p icházíme p ed Tvoji tvá . Hospodine, mluv k našim srdcím.
Otev i dve e našich srdcí, abychom T byli schopni slyšet, vpustit dovnit
a mít s Tebou obecenství, mít s Tebou ve e i. Tak, aby z tohoto obecenství p išla zm na do našich život . Abychom se m nili jako lidé, církev i rodiny.
Haleluja! Ve jménu Ježíše Krista Ti vydáváme svá srdce, uši i ústa a prosíme
T , Hospodine, aby ses dostal hloub ji než jenom k uchu, k mozku a mysli.
A tak ply , Bože. Ty jsi Bohem a Pánem na tomto míst . Ty jsi Bohem
a Pánem našich život . Ve jménu Ježíše Krista se vzpíráme a stavíme proti
všem duch m, kte í by si cht li nárokovat tento as, tyto duše. Haleluja. My je
napomínáme, napomínáme duchy, kte í by cht li zlobit rodi e skrze jejich d ti.
I všechny myšlenky, které p icházejí a které nejsou hodné pro tuto chvíli.
Amen.
Poj me se podívat do Zjevení, kde se píše ve 12. kapitole o situaci, která
se stala v nebi. Nebe zde není místo dva, p t, dvanáct nebo patnáct kilometr
nad povrchem zem – nebe tu hovo í o duchovní rovin . Ukázal se veliký div –
žena od ná sluncem a pod jejíma nohama byl m síc. Ta žena byla t hotná
a m la porodit dít . Na tom by nebylo nic neobvyklého, pokud by to nebylo
v nebi. Žádná p irozená žena od ná sluncem nem že stát na m síci s korunou
dvanácti hv zd na hlav , proto je jasné, že to je duchovní obraz. Vidíme, že
probíhá boj mezi ženou a mezi drakem. Podívejme se do 5. verše – íkám to
pro kontext, který v tšina z vás zná: „I porodila syna pacholíka, kterýž m l
spravovati všecky národy prutem železným. I vytržen jest syn její k Bohu
a k tr nu jeho.“
Ten výraz „syn pacholík“ je klí ový pro to, emu v íme. Pacholík (nebo
„syn muž“) je zvláštní slovní spojení, které nikde jinde v Bibli nenajdeme.
Skládá se ze dvou slov, která mají podobný význam. Slovo „syn“ mluví o dít ti
mužského pohlaví. Víme, jaký je rozdíl mezi dcerou a synem, p esto i to druhé
slovo znovu definuje mužské pohlaví. Nepopisuje nic jiného než syna mužského pohlaví. Je to zvláštní v c, vždy B h se „neupisuje“ ani neplete. Snaží
se však íct n co velmi d ležitého a zd raz uje u narozeného syna mužskost.
P emýšleli jste nad tím n kdy?
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Víme, že B h má na konci v k sv j lid. V Bibli je n kolik obraz , které
tento lid charakterizují. Jedním z nich je práv tento pacholík, který je tak
zvláštn nazván – syn mužského pohlaví. B h mluví o mužích. Nejen
o mužích p irozených – vždy víme, že v Kristu není muž ani žena. B h mluví
slovo, které je aplikovatelné i pro sestry a naše dcery.
Nejde o p irozenou a t lesnou mužskost, nýbrž o povahu i charakter
muže v duchu Božího slova. Tato mužskost v sob nese schopnost, pro kterou
jí B h sv uje dílo. Lid poslední doby, kterému sv í nesení Božího obrazu,
nazývá tak, že zd raz uje, že to je syn mužského pohlaví.
Vidím, že v poslední dob nastal odstup od mužskosti, stejn jako vidím
odstup od ženskosti. M žeme stále jasn ji pozorovat, jak se lov k stává,
nechci íct p ímo hermafroditem, ale jakýmsi „unisexem“. Za íná to v první
ad v mód a oblékání, ale i v jiných oblastech m žeme vid t jasnou snahu
smazat rozdíly mezi mužem a ženou a zejména mezi mužskostí a ženskostí.
V d sledku toho se ztrácí obojí. Muži se nestávají poddajn jšími proto, že by
se to nau ili od žen, ale ženy p estaly být poslušné. Muži se neu í n žnosti, ale
ženy hrubnou.
Všímáte si toho? Muži a ženy se neu í jeden od druhého to dobré, ale
všichni n co ztrácí. Mužskost i ženskost pomalu ztrácí sv j charakter, který
B h stvo il. Ne, není to o tom, že by se ženy vzmužily a p ijaly od muž rozhodnost, sílu, autoritu, že? Ale spíš muži p ijímají ur itou hysterii. Amen. I ve
svém zam stnání mohu pozorovat úpadek od základních atribut muže, a tak
se dnes chci soust edit na téma mužskosti.
Co je d ležitého na mužskosti? Všiml jsem si, že o tom mnoho nemluvíme. Modlil jsem se za schopnost vychovat svého syna. „Bože, jakým zp sobem ho mám vychovat v muže?“ Vnímám rozdíl, který B h zakódoval do
chlapc a d v at. V d tech je n co, co jste tam nevložili vy. Je to od Boha,
nebo Mu na tom velmi záleží. Chce, abychom správným zp sobem zd raznili
mužskost u muž a ženskost u žen. Mám na mysli biblickou, tu správnou.
Nejde jen o to, že si kluci hrají s ná adím nebo autí ky a d v ata mají nejrad ji
panenky, aniž je k tomu nutíme. Je to o povaze a p ístupu, o zp sobu reakce na
r zné situace. I u malých d tí lze jasn vysledovat v jednotlivých situacích atributy ženy nebo muže. Chci vám p edložit a položit na srdce dv t i v ci, které
se týkají výchovy našich syn , ale i nás syn dosp lých.
Boží slovo nám v Efezským 4:13 íká, že máme služebnosti, abychom
mohli dosp t: „Až bychom se sb hli všickni v jednotu víry a známosti Syna
Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného v ku Kristova.“
B h nám i tady zd raz uje aspekt, který jsme vid li ve 12. kapitole Zjevení, a to, že poslední církev má v sob mužský prvek. Co znamená „sb hnout
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se v muže dokonalého“? V em nás B h rozd lil na muže a ženu a v em
podtrhuje mužskost? Jedna z d ležitých v cí, kterou dal B h muž m, je vize.
Je d ležité, aby m li vizi, aby se tak stali vedoucími – lídry, kte í vidí
a sm ují. Proto jsou hlavou rodiny. Muž není hlavou rodiny proto že by byl
lepší, ale pro sv j dar. Dostal totiž „mapu“, tj. vizi, sm rování a zodpov dnost.
Vize slouží k tomu, abych v d l, kým jsem v Bohu, kam sm uji a jaký
je cíl cesty. Pokud takovou vizi nemám, žiji ze dne na den, plním jakési
úkoly – plácám se ve v tru sem a tam. Potom nevím, kam jdu a kam mám vést
ostatní. Zdá se mi, že nám muž m chybí vize. Nechybí církvi, ale muži nemají
jistotu toho, kde se nacházejí a kam mají sm ovat. Ta vize nemusí být složitá
(nap . kde budu v Africe…), ale kde mám stát a nést Boží charakter, Boží
jméno. Jsem zodpov dný za to, abych se stal Božím obrazem na této zemi pro
svou komunitu, p átele, rodinu, církev a sv t. Aby muž stál jako vzor, jako p íklad, jako Boží syn. Aby na n m byl zjevený Boží charakter. To je vize, kterou
musíme p ijmout, abychom si dokázali jednou provždy odpov d t na otázku:
„K emu jsi m , Bože, povolal, co mám na této zemi vykonat v omezeném
ase, který mám?“
Takovou vizi m že získat Boží muž skrze víru. D láme v ci, kterým
jsme uv ili, a máme víru, kterou nelze lehce zviklat. D ti se nechají zviklat,
ale nikoliv muži. Boží muži stojí, i když naráží na p ekážky. Pravý charakter
muže se pozná ve chvíli, kdy p ijde p ekážka, a ta vírou p ijatá vize nám ji
umožní p ekonat. To u me naše d ti.
Ale jak u it malé d ti, aby m ly vize? Není to jen pro dosp lé? Ne!
Vždy m žeme vyu ovat d ti od narození, a zvláš své syny u it, aby poznali
svoje povolání v Bohu. Aby poznali sv j cíl, aby poznali, pro tu jsou. Aby
porozum li smyslu svého konání. Pro chodí do školy, pro kopou do balónu,
u í se íst a psát, u í se angli tinu, jezdit na kole… Je to snad proto, aby si
užili života?
Dnešní lidé mají zábavu a uspokojení svých p edstav jako životní cíl.
Uspokojit se ve všech oblastech – v jídle, zábav , bohatství, cestování…
Ukažte mi n jakou reklamu v televizi, kde se vyzdvihuje mužskost jako ob tavost. Ukažte mi film, kde je p ed nás postaven vzor muže, který jde za svou
vizí a ob tuje svoje vlastní pohodlí. Nevíte? Já vám ukážu bezpo et jiných,
které ukazují muže, kte í si užívají, a pokud jim n co nevyhovuje, tak to
opustí. Když muž chce, tak se jde napít, pobavit se. To je dnešní obraz muže –
užívej si! „I muži mají své dny.“ Dej si jednoduše sv j oblíbený likér a ud lej,
co chceš a kdykoliv se ti to bude hodit. Vždy sv t je tady proto, aby t bavil…
Mít vizi však znamená poznat ur itým zp sobem svou roli a poznat,
pokud stojíme n kde jinde. Pokud nevidíme povolání ve svém život jako
muži, neobstojíme v pokušení. Nejsme schopni stát ani neporazíme lenost. Bez
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vize neuvidíte svoje povolání a jeho d ležitost, budete se jenom pohybovat
sem a tam, všechno bude problém, budete hledat pouze výmluvy, jak nebýt
ú astni Božího díla.
Odkud plyne neschopnost muž povstat a chopit se Božího díla? V ím,
že za to m že výchova. Pro ? Jsme totiž bohatí. Všichni jsme bohatí, protože
nemusíme t žce vyd lávat na chleba. Mám na mysli doslova ten chléb. Vaše
starost není o dostatek chleba, ale ešíte, jestli budete mít vyšší životní úrove .
Rozumíte mi? N kolik generací našich p edk ne ešilo otázky kvality auta
nebo domu, ale pouze chléb. A kdyby p estali pracovat v etn svých d tí, které
musely být ú astny orání a setí, tak by chléb v bec nem li. Takové problémy
dneska neznáme. Jdeme do hypermarketu, naskládáme do košíku vedle sebe
rohlíky, video, ponožky nebo t eba „mi udu“. Tak to dneska chodí. Pro drtivou
v tšinu lidí v této zemi není žádný problém opat it si všechno, co pot ebují.
Nepot ebujeme, aby d ti doma pracovaly. Pokud je k tomu chceme vést, asto
vytvá íme trochu um lé prost edí. Jestliže kluk p ijde ze školy dom a bude se
celý den válet, moje pen ženka to nepozná. Není pot eba, aby doma pracoval,
a konec konc , co asi m že d lat nap íklad v paneláku? Dva truhlíky na balkón nemusí ani zorat ani hnojit. Rozumíte mi? A tak vyr stá chlapec v muže
a do ur itého v ku nemusel na nic sáhnout, aby dostal chleba. S žádnou takovou pot ebou se nesetkal. A to je velmi t žká role pro nás muže. Proto musíme
své syny – budoucí muže – nau it p iložit ruku k dílu; aby p ijali roli zodpov dnosti za chleba na stole.
Máme v této dob t žkou úlohu. Kdo z naší generace musel doma pracovat, aby se mohl najíst? P ihlaste se, kdo zažil situaci, že na jeho práci záviselo
nasycení rodiny. Kdybychom se zeptali našich d d , pravd podobn v tšina
z nich by se p ihlásila. Ale co te s tím? Jsme prost generace „postižená blahobytem“ a d sledky této situace m žeme pozorovat již na sob , tím více pak
na našich d tech. Proto nechápeme souvislost a muži nemají zkušenost, že
výsledek je závislý na jejich práci. P esto, že se ani nepohnou, mnoho v cí se
stejn „stane samo“. Pokud chceme kazit další generace svých d tí, nedejme
jim žádnou zodpov dnost za živobytí našeho domu.
Možná se te ptáte, jak to ud lat. íkáte si: „Vyd lám dost pen z, abych
všechny uživil, manželka m že z stat doma a já v podstat od nikoho žádnou
práci nepot ebuji. Mám snad v n kterém z pokojí k zasít pole jen proto, aby
bylo co orat?“ To asi není ešení, že? Víte, pro se tak ptáte? Protože sami
nemáte práci. P ijdete dom a vlastn nemáte co d lat. Nevšimli jste si toho?
Pokud n kdo není vydaný Bohu na plný úvazek, i když si myslí, že pracuje od
rána do ve era, není to pravda. Vždy moje výplata m dostate n uživí na to,
abych p išel dom a nemusel v podstat na nic sáhnout. Možná umyjeme
nádobí, pokud nemáme my ku. A co v sobotu a v ned li? Máme do eho
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píchnout? A jak mám nutit své d ti pracovat, když já taky nepracuji? P išel
jsem z práce, syn ze školy a zbytek dne si užíváme. Pustíme si televizi nebo
po íta , aby nás bavily.
Pokud mužové nebudou init pokání, aby je B h zm nil a mohli pochopit
svoji roli, kterou nenapl ují, nebudou mít schopnost vychovat svoje syny.
Synové neuvidí skute ný p íklad, budou žít v um le vytvo eném sv t , kde si
všichni na n co hrají. Budeme je nutit d lat n co, co sami neumíme,
a neuvidíme v tom žádnou d ležitost. Budeme p enášet jednu hromadu zleva
doprava a zp t, abychom vytvo ili zdání práce. Ale smysl toho není pracovat
bezú eln , ale proto, aby bylo živobytí. Vždy, když chceme n koho vychovávat, obrátí se to proti nám, a my musíme prosit Boha, aby napravil naši vlastní
nedokonalost. Žili jsme v prost edí, kde nebylo naší práce zapot ebí,
a najednou nás B h volá, a my nemáme vizi. Nemáme vizi toho, že je pot eba
p evzít „byznys“ našeho Otce a postarat se o n j.
Kdo z vás byl p ipraven p evzít práci svých otc ? Kdo z vás jako dít
studoval práci svého otce, aby jí porozum l a mohl ji p evzít? Nikdo. Zajímavé, že? Jist na tom má velký podíl komunismus, který se na tom t žce
podepsal. Zrušil živnostníky, malé soukromé firmy typu „Otec a syn“. Chceme
být zam stnaní, odpracovat svých 8 hodin, vzít výplatu, koupit pivo a jít ho
vypít k fotbalu. Nebo možná k hokeji. B h nám však staví p ed o i vzory lidí,
kte í od po átku byli vychováni k tomu, že mají p evzít n jakou roli. Jejich
výchova je p ivedla k tomu, aby p ebírali zodpov dnost postupn s tím, jak
rostli a dospívali. Starší d ti se postaraly o mladší, u ily se s nimi, hlídaly je.
Dnes máme školky, jesle, kroužky a družiny, které to ud lají za nás. Kdo z vás
se musel usilovn starat o své sourozence? Ne jenom ob as, hm? Které
z našich d tí se musí starat o své sourozence, jinak by nastal problém? Pokud
máte d ti v domácí škole, tak tam se ob as projevují situace, kdy se d ti musí
postarat jedny o druhé, protože maminka musí u it. Ale pokud dít dáte do
n které z t ch mnoha institucí, tak takovou pot ebu nemáte. Musíme se nau it
povstat, jinak nás problémy p eválcují, pohltí a staneme se produkty této doby,
a ne Božími syny.
Poj me se podívat na to, co jsme a co chceme mít ze svých d tí – k emu
je vedeme od samého po átku jejich života? Budou p ipravené p evzít svou
roli na tomto sv t ? Vedeme je k tomu, aby takovouto roli mohly p ijmout?
U íte svoje d ti od narození, že se mají stát sou ástí pacholíka, který má spravovat národy? (Zjevení, 12. kapitola.) A jste v bec sami p ipraveni p evzít tuto
pozici – spravovat národy? V ím, že vidíte svou nedostate nost. Pokud je vaší
vizí „užívat si života“, tak nedostate nost neuvidíte. Chcete-li ale „spravovat
národy“, poznáte svou nedostate nost. Celá ada schopností vám bude chyb t.
Moudrost, poznání, zkušenost, disciplína…
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A když se budete chtít po t chto v cech natáhnout, zjistíte, že pot ebujete
pomoc. Pot ebujete ást z toho naložit na svého syna. Pot ebujete si s ním sednout a najednou si uv domujete, že je ješt tak malý. Cht li byste si s ním sednout a íct: „Davide, co s tím ud láme?“ Já si dnes s Kristýnkou tak povídám,
p estože není syn, ale dcera. N kdy se jí ptám na r zné v ci, protože vím, že
má ur itý vhled. Ptám se jí: „Kristýnko, jak vy ešíme ten problém? B h m
vede do téhle situace a nevím, jak ji vy ešit.“ A Kristýnka n kdy p ijde
s názorem nebo myšlenkou a já mohu vid t, jak se p ibližuje k dosp losti a je
schopna se podílet na ešení problému. Najednou se práce stává realitou. Kdybych jí dal pouhý p íklad bez jakýchkoliv souvislostí, p jde ho v poslušnosti
vykonat. Ale pokud d ti p ivedete k poznání a porozum ní jejich role v rodin
nebo na shromážd ní, vtáhnete je do spole ného díla a ony se stanou jeho souástí. Prost edí práce a zodpov dnosti se stane naprosto skute ným. Na takovou zm nu v našich životech neexistuje žádný lék. Musíme zm nit sv j životní
styl. Nedokážeme nic zm nit, aniž bychom se spole n zapojili do n jakého
díla.
P ijdete-li za dít tem a vysv tlíte mu, že pot ebujete pomoci s n jakou
prací pro maminku, kterou neumíte zvládnout v as – pokud porozumí té d ležitosti – p evezme ást práce rádo za vás (nap . umytí nádobí). Pochopí, že vás
uvolnilo k vykonání jiné práce. Rozumíte? Tento princip musíte u it hlavn
syny, aby pochopili, že se musí postavit k dílu, aby celá rodina mohla naplnit
povolání od Boha. – „Dobrá, b ž a já se postarám o mladšího bráchu.“ –
„Dobrá, m žeš jít, já pohlídám na plotn brambory, aby nep etekly.“ To
nemusí být velké d ti, to nemusí být velké v ci. Pokud ale odstavíte d ti od
vašeho povolání, nebudou mít žádné porozum ní a vyrostou z nich lidé, kte í
nepoznají svou roli v život . Nepoznají, že je tu práce jejich Otce, kterou by
m ly p evzít.
Lidé si íkají, že Ježíš byl jiný, protože byl B h. Ale v Lukáši (2:40)
teme: ,,D átko pak rostlo, a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a milost
Boží byla v n m.“ To není B h, ale lov k. Syn. Na tomto míst by se m lo
psát o vašem dít ti, zde byste si m li doplnit jeho jméno: „David (Jáchym,
Ondra…) pak rostl a posiloval se v duchu, plný moudrosti a milost Boží byla
v n m.“ To je náš etalon, to je náš vzor. Ten verš pokrývá víc než 12 rok . Dít
rostlo 12 let, byly mu 4, 6, 8… To dít se nestalo moudrým naráz ve 12 letech,
ale v moudrosti rostlo. Kde ji vzalo? Od Josefa a Marie. Byl od nich vyu ovaný. Vždy jim sám ekl: ,,Jak to, že jste nev d li, kde jsem, když jste m to
po celou dobu u ili?“
„I chodívali rodi ové jeho každého roku do Jeruzaléma na den slavný
velikono ní.“ Budu rad ji íkat pascha, aby nás to nemátlo. Rodi e se sebrali,
šli na paschu a On šel s nimi, stejn jako mnozí další. Pro ? Protože se starali
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o na ízení Pán . „A když byl ve dvanácti letech, a oni vstupovali do
Jeruzaléma, podlé oby eje toho dne sváte ního, a když vykonali ty dni, a již se
navracovali, z stalo dít Ježíš v Jeruzalém , a nev d li Josef a matka jeho.“
Dvanáctileté dít . Putují do Jeruzaléma. To je jako když venkované jedou do
Prahy. P ijedete do velkom sta, dvanáctileté dít n kde z stane, vracíte se
zpátky dom a ani si nevšimnete, že s vámi dva dny není. Myslíte si, že Josef
s Marií byli nezodpov dní rodi e? Ne. Ježíš ve 12 letech byl natolik samostatný a zodpov dný, že mohl mít sv j úkol jinde. – ,,B ž vykonat to nebo tamto a pamatuj, že za t i dny jdeme zpátky. Chodíme sem každý rok, tak ti to
nemusím opakovat.“ Rozumíte? Jak dlouho by vám trvalo, než byste si všimli,
že vám chybí dvanáctiletý kluk? Vydali byste se klidn na cestu zp t, aniž jste
se p esv d ili, že jde s vámi?
Možná máme pocit, že naši dvanáctiletí synové nemohou mít takovou
zodpov dnost. Že nejsou dost samostatní, aby se postarali a t eba n co vy ídili.
To však není pravda. To my z nich d láme d ti. Oni by cht li být dosp lí mužové. Vím, že je dnes t žká doba. Nem žete pustit dít do Prahy samotné. Ale
je mnoho situací, kdy d ti vlastn ochra ujeme od práce, od zodpov dnosti.
Nechceme, aby si ublížily, aby byly ve stresu, chráníme je od frustrace nebo od
neúsp chu. Nejsou schopné poradit si s r znými úkoly a v r zných situacích.
Co asi malý Ježíš d lal v noci ve 12 letech? M l vizi. A rodi e nem li
pochyb o tom, že se bude chovat spravedliv . Je takový Ježíš pro nás jako vzor
dnes p íliš radikální? To není otázka disciplíny: ,,Neb hej do ulice, ned lej
tamto, nest j tady, nepo ež se, nezakopni…!“ Dnešní rodi e mají pocit, že
musí svého 18letého „chlape ka“ chránit, aby si neublížil, zatímco by m l být
schopný zaopat it p lku rodiny. Prací na poli nebo kdekoliv jinde. Mluvím
áste n z vlastní zkušenosti. Vím, že 12letý lov k m že uvažovat úpln
v jiné kategorii, než je dneska b žné. Po ád se na n díváme jako na malé d ti,
zatímco by mohly mít t eba n jakou ást naší zodpov dnosti na starosti. Zdá se
vám to radikální? Myslíte si, že to nemohou zvládnout? Pro ? Pro nemohou
t eba zalévat zahradu, abychom na to nemuseli do smrti myslet? Možná jim
ekneme: ,,Musíte ve er zalít zahradu, aby nevyschla.“ P ijdete druhý den,
zahrada je suchá, a vy ji ve er zalijete. A n kdy jim to ani ne ekneme, nebo
jim to jenom vy teme. Po druhé, po t etí…, a pak dojdete k záv ru, že jsou
ješt malé a budete si to rad ji d lat sami, nebo ta zahrada uschne. Nechte ji
rad ji uschnout. Dejte d tem zodpov dnost a nechte je, aby poznali d sledek
svého selhání.
D ti mají každou chvilku hlad – na shromážd ní dv hodiny po snídani
už „trpí“ a my se staráme, aby „chudinky“ náhodou nem ly hlad. P itom za
dv hodiny už zase budou ob dvat. Tak to v život nefunguje. Ony nemohou
být po ád malé d ti. Zvláš se to dotýká syn . Dít vyžaduje neustále ve všech
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možných situacích okamžité uspokojení. Nev íme tomu, že by d ti mohly
vydržet chvíli nejíst (nemyslím miminka). Myslíte, že by v tším d tem fyzicky
ublížilo, kdybychom se nap íklad b hem delší cesty nikde nezastavili na jídlo?
Všechno se to í kolem uspokojení našich syn místo toho, aby vid li, kolik
práce je t eba vykonat, a z Boží milosti se možná potom najíst.
Byl jsem vychován v prost edí, kde když byla ur itá práce, tak jsme
v d li, že se najíme, až to bude hotové. N kde byl nepo ádek a tak se to prost
muselo nejd íve dokon it. Takže mi nep išlo v bec divné, že jsme jedli t eba
až v osm ve er. Pro jednou se p ece nic nestane. Dneska máme snahu p emýšlet, jak to všechno zvládnout, aby d ti o nic nep išly. asto ukon íme rozd lanou práci a jdeme jim chystat sva inu, aby se o p l hodiny nezpozdila. Žijeme
dnes trochu pokažený život a u íme to své syny.
Malý Ježíš se v chrám postaral sám o sebe a oni ho nenašli t etí den žebrajícího o chléb. V ím, že se o sebe postaral, umyl se, uložil, pomodlil.
„Domnívaje se pak o n m, že by byl v zástupu, ušli dne cesty.“ Rodi e n kam
šli a celý den ho nevid li – však on se o sebe postará. Den cesty. Kdopak mu
asi dal najíst? Jak p emýšleli o svém synovi? Chápete, jak máme svou mentalitu dnes posunutou? Oni se prost jen domnívali, že je n kde v zástupu,
a klidn celý den šli. „I hledali ho mezi p íbuznými a mezi známými.“ Však on
se ur it domluví a n kdo mu dá najíst. „A nenalezše jeho, navrátili se do
Jeruzaléma, hledajíce ho.“ Druhý den cesty. „I stalo se po t ech dnech, že
nalezli jej v chrám , an sedí mezi doktory, poslouchaje jích, a otazuje se jich.“
Copak m že dvanáctileté dít sed t na konferenci dvakrát za sebou t i
hodiny na shromážd ní? M li bychom n co vymyslet, aby toho naše d ti
nem ly moc jednou za rok! To je myšlení, které máme dnes. Ale d ti to dokážou, a docela bez problém . Zrazuje je však naše ned v ra, nejistota a váhání.
Pochybujeme o jejich schopnostech a o správnosti takového jednání. Ale když
se vnit n rozhodnete, že to zvládne, stane se to. Když m že sed t v letadle
deset hodin a být v pohod a jenom ob as se projde… Posa te d ti na t i
hodiny p ed televizi, sotva si „odsko í“ – možná p ed tím. Takže fyziologicky
ten problém neexistuje, amen? Ve skute nosti ten problém prost neexistuje.
N kdy jedete autem dom a d ti mají nesnesitelnou pot ebu „ rat“.
Celou cestu posloucháte, jak to nevydrží – ale sotva dojedete a vyb hnou ven,
b ží na písek. Dom p ijdou klidn za t i hodiny, ale p ed tím to byla ne ešitelná potíž. Rodi e, nenechte se od d tí masírovat a tla it. Nepodléhejme
a neu me své syny, že jejich životní vizí je být ze všech stran vždy a za každé
situace uspokojen!
Odpov zte si up ímn , jakou mají ve vaší rodin zodpov dnost – jaké
mají povinnosti, jejichž nespln ní p inese zcela hmatatelné problémy celé
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rodin ? Problémy zcela konkrétní, jako nap íklad uschlá kytka, hladová želva.
Nebo t eba naprší nezav eným oknem do pokoje.
Ježíš odpov d l rodi m. „I d sili se všickni, kte íž jej slyšeli, nad
rozumností a odpov mi jeho. A uz evše ho, ulekli se. I ekla matka jeho
k n mu: Synu, pro jsi nám tak u inil? Aj, otec tv j a já s bolestí hledali jsme
tebe.“ Báli jsme se o tebe. „I ekl jim: Co, že jste mne hledali?“ Jak vám to
mohlo být divné, že jsem t i dny pry ? „Zdaliž jste nev d li, že v t ch v cech,
kteréž jsou Otce mého, musím já býti?“ Copak jste nev d li, že m j Otec má
dílo, které mám p evzít? Nev d li jste, jakými v cmi se zabývám? Kde jinde
bych asi m l být?
Zkuste se vžít do situace, kdy hledáte dvanáctiletého syna, a manžel vám
odpoví: „Ur it vzadu seká d evo, má to mít zítra hotové.“ Nevyd sili byste
se? A je to jiná situace, když budete hledat dceru? – „Kde jsi, moje holi ko?!“ – „Vy m hledáte? Ale tady je hromada prádla a já prost peru jednu
pra ku za druhou!“ Myslíte si, že dvanáctileté dít je tak velké, že dokáže rozt ídit prádlo podle barev? A zmá knout knoflík? Ano? Já si to umím p edstavit,
vždy ma kat „ udlíky“ zvládnou ve ty ech letech. V našich o ích je to však
složitá technika. – „Až budeš velká, po ídíš si svoji pra ku!“
David byl klu ina, když p išel do armády. Ale jeho vize a osobní zkušenost, jeho zp sob ch ze s Hospodinem mu jasn ukázaly, jak se má v takové
situaci postavit. M l zcela jasnou a pevnou vizi, že žádný Filistinec nebude
zlo e it jeho Bohu. – Co tady všichni stojíte? Kde je vaše vize? Jak m žete
ml et? Dva lidé se mohou dívat na stejnou situaci, a vid t úpln n co jiného.
Celá armáda vid la nep emožitelného obra, ale David vid l neob ezance.
Amen? David byl chlapec vychovávaný Hospodinem, pomazaný a podle
Božího srdce. Ud lal n kdy chybu? Jist . Ale dokázal se postavit a ve ví e
vykro it. To je vize. To je moje povolání. P ece tady nebudeme stát, jsme
armáda Boží!
To je u il jakýsi mládenec, nejmenší ze všech brat í, který se musel prosadit sám. Ne jako Saul – o hlavu vyšší než všichni ostatní, kterému všichni
ustupovali z cesty. Ale Saul byl muž bez mužnosti, zbab lec. Když mu bylo
odebráno království, tak místo toho, aby padl na tvá a ekl: „Zh ešil jsem,
a proto kon ím,“ ekl Samuelovi: „Poj a aspo se mnou sehraj divadlo, aby
se lid nic nedozv d l a myslel si, že jsem po ád králem.“ Žádná state nost.
David se k t žkým situacím naopak postavil vždy elem. A to je to, co muž m
chybí. Schopnost se problému postavit, posilnit se v Hospodinu a poradit si.
Ale my se stejným zp sobem chováme ke svým d tem. Lidé íkají:
Nemluvte s d tmi o t žkých v cech! Nedopus te, aby je n co bolelo! Všímám
si, že se dnes za ínají dávat d tem léky proti bolesti v situacích, kterými jsme
v d tství procházeli p irozeným zp sobem, a nijak nás netrápily. Když dnes
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spadne dít na výlet a od e si nohu, myslíme si, že nem že chodit. Ale výlet
pokra uje, jdeme dál! Musíme se totiž nau it posilnit se v Hospodinu. Protože
když za nou p icházet obtížné situace do života, jsou z toho n kte í chlapi
úpln vedle, v bec neví, co mají d lat. To je situace! Kde je n jaká utišující
pilulka, komu to eknu, kdo to za m vy eší?
Pozoruji dnes dosp lé, t icetileté muže, jak o ekávají od svých rodi ,
že vy eší jejich banální lidské problémy. Dívám se na lidi v církvi a zjiš uji,
jakým zp sobem se kácejí pod banálními v cmi. N co se neda í, n co se neud lalo. Ale muži, brat i, to povolání je na nás! Abychom se posilnili a n co
s tím ud lali. Když p ijde problém do vašeho života, co s tím ud láte, jak se
zachováte? Co nau íte své d ti? Co u íte své syny, když p ijde problém? –
„N kdo ti ukradl kolo. No, nevadí, koupíme ti nové.“ – „Máš problém ve
škole? Já vím, u itelka je hloupá.“ A to íkám ješt hezké slovo. Není to tak?
N kdo se po mn v zam stnání za al vozit. No tak zm ním práci! Je to tak?
Neumíme, nejsme nau eni a neu íme své syny ešit potíže. Podívejme se
na Ježíše o ima „prosperity“. Už jste se n kdy modlili v t žkostech tak usilovn , že vám kanula krev z ela? Nevím, jestli to je fyziologicky možné – zda
se jedná o známý jev popsaný v léka ské literatu e – nicmén v ím, že to t lo
dokáže. V ím, že pojem „potit krev“ je reálný. Ježíš se nacházel v tak tvrdé
situaci, že p išli and lé a posilovali ho. Máte zkušenost, že prožíváte n kdy tak
t žké období, že je neumíte unést? Že je vám vnit n tak t žko, že to b ím je
tak t žké, že se pod ním kácíte? Pokud se vám to nikdy nestalo, tak vám n co
chybí, protože se pot ebujete nau it, jak s takovými situacemi nakládat.
Nemluvím o stavu, kdy jste zavaleni prací, ale o tom, že vás tla í situace,
osudy – tla í lidé i B h, jedna v c za druhou. Božím zám rem je nau it vás
vyrovnat se s tím a povstat proti nep íteli. „I ssoužen jest David náramn , nebo
se smlouval lid, aby ho ukamenovali (ho kostí zajisté napln na byla duše všeho
lidu, jednoho každého pro syny jeho a pro dcery jeho.) (1. Samuelova 30:6)
Už jste n kdy stáli p ed spáleným domem? P ed svým ho ícím domem?
A žena, d ti, spolubrat i – u kterých jste se chystali vyplakat – se obrátí proti
vám a cht jí vás ukamenovat? Bezvadná situace, že? Te je as plakat. Plným
právem. A st žovat si. Te je prostor pro „já chudák“. Za nic nem žu, je to
sm la, mám prost pech...
„Však posilnil se David v Hospodinu Bohu svém.“ To je to, co musíme
u it své syny! Neberte jim frustraci z potíží, nau te je se s ní vypo ádat. Nau te
je to na svých vlastních situacích, ukažte jim svoje zp soby ešení, když nevíte
kudy kam. Ukažte jim, jak naložíte s krizemi ve svém život . Budete hledat
Hospodina? Budete se trápit? Pravd podobn ano. Nech ta bolest tam je,
nezakrývejte její realitu. Ale nechte syny, aby se nau ili jednat s potížemi,
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a neberte jim je. Máš problém? Tak ho vy eš! Budu se dívat, jak ti to jde, a rád
ti poradím, ale nebudu to za tebe žehlit.
Život nám poskytuje mnoho p íležitostí, za které my, rodi e, stále platíme, a ubližujeme tak svým d tem. S každým zaplaceným dluhem ubližujeme
svým d tem, víte to? Myslíte si, že se d ti nem žou postarat sami o sebe. To
není pravda. Moje d ti m žou chodit s Bohem. D ti m žou chodit s Bohem.
Mladí lidé m žou chodit s Bohem. Vzhledem k ur itým okolnostem jsem se od
svých 17 let musel starat kompletn sám o sebe. Nedostal jsem najíst, nikdo se
neptal, jestli jsem se u il a mám hotové úkoly, co budu d lat v sobotu nebo zda
mám isté ponožky. M se od té doby nikdo na takové v ci neptal. Máš
peníze? To je tvoje starost. Kde budeš bydlet? To je tvoje starost. Ten dotaz
nepadl. A myslíte si, že jsem um el hlady? Hádejte!
A v tom všem jsem
dokon il gymnázium a ud lal maturitu s jednou dvojkou. Je to možné. Ne pro
ísi výjime nost, ale B h ukazoval, že je schopný být mým Otcem a že se
m žu posilnit v Hospodinu. Lehce? Ne. Ne! Ale B h m v tom u il, že m
neopustí, že m nezanechá.
B h Otec m l v té chvíli tisíc možností, jak m zbavit mojí frustrace. Ale
neud lal to, protože je dobrý otec. My bychom to klidn ud lali. Ale B h m
nechal a ekal. B h m u il – tehdy to nebyl m j h ích, který zp sobil tu
životní situaci. Byl to h ích n koho jiného, ale já jsem dostal p íležitost nau it
se chodit s Bohem. A B h se o m postaral a m l jsem vždycky všechno, co
jsem pot eboval. M že se vám zdát, že toho bylo málo. Možná se nám zdá, že
by to bylo p íliš t žké. N kolik let jsem spával na holé zemi, než jsem si
vyd lal na postel. Nejde to? Ale ano. Když na to dnes vzpomínám, nem l jsem
s tím vlastn žádný problém. Není si na st žovat, ve skute nosti jsem nijak
netrp l. Chápete? V kone ném d sledku nem žu tvrdit, že bych nedostal
základní standard. Denn jsem byl vykoupaný, denn jsem si vypral, a m l tak
isté oble ení, a tém denn jsem jedl. A k tomu stejné školní povinnosti,
stejné úkoly, stejnou maturitu. Také na pom cky jsem si musel vyd lat
a dojížd t do školy autobusem. A B h se postaral, nikdy jsem nemusel žebrat.
Snad m tento zp sob života n co nau il a možná je to pro vás cizí.
V ím však tomu, že m žeme žít daleko intenzivn ji než dosud. A mluvím
hlavn k muž m. Jsme p íliš rozmazlení ve své sob st ednosti. B h nás musí
nau it poradit si v t žkých situacích, které p ijdou. Možná budeme n kdy plakat – já jsem taky v život plakal. Dodnes jsou v našem život chvíle, kdy je
nám opravdu t žko. Ježíš byl také smutný až k smrti. (Marek 14:34) A neíkejte, že ne. Ale tady se píše: „V tom všem se David posílil v Hospodinu.“
Muži, co s tím ud láte? Co ud láte s tím, když p ijdou t žké situace? Ukažte
ženám, ukažte rodin , ukažte církvi, ukažte komunit , jak se postavíte! A lidé
vidí, že jste muž, syn, který má vést národy. To je ta druhá v c. První v c je
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vize. Druhá v c – nau it se posilnit v Hospodinu. Ježíš se posilnil, Pavel ve
v zení se posilnil. Neplakal nad situací, ale posilnil se. B h m vytáhl, vytáhne
m znova, budeme zpívat chválu. To je mužskost. To je mužskost! A zdaleka
se netýká jenom muž .
B h mluví o církvi poslední doby, že má být církví vít zící, církví vít z .
Co je to vít zení? Už se vám n kdy stalo, že jste zvít zili bez boje? Anebo se
daná situace neuskute nila? Že jste nap íklad p elezli kmen, který tam nebyl?
Asi ne, že? Pokud se tedy máme nau it vít zit, pot ebujeme k tomu situace.
V takových chvílích se nám jejich ešení stává tréninkem. Jak s nimi naložíme?
Po rovince umí jít každý, ale co když p es cestu spadne kmen? Co ud láš, rozplá eš se? A nebo se nau íš p elézat kmeny?
Další v cí je h ích. Podívejme se, jak se B h staví v 2. a 3. kapitole Zjevení ke všem h ích m a ne istým v cem, které byly v církvi. N kdy totiž p icházíme za Bohem, za bratry a za lidmi takto: „Rozvázala se mi tkani ka. Co
s tím mám d lat? Op t mám rozvázanou tkani ku – to je tento týden už
pot etí!“ Tak sm šn to n kdy p sobí, když p icházíme s h íchem za Bohem
nebo za bratry. Protože ohledn té tkani ky byste ekli: „Tak si ji zavaž!“ –
„Ale ona se mi po ád rozvazuje!“ – „Tak si kup jinou. Nebo to vy eš jinak,
t eba si ji zavaž na dva uzle!“
Víte, o em mluvím? Nejsme na to zvyklí. A své syny bychom m li
vykázat, pokud p ijdou s takovými ná ky. – „Nef ukej, že jsi nestihl autobus,
máš hodinky, je to tvoje starost, vy eš to. Nebudu t ve škole omlouvat.
Nebudu za tebe nic žehlit, zavolej si do školy a vysv tli to u iteli. Pokud
nemáš íslo, já ti ho shán t nebudu. Postarej se o svoje v ci sám, já mám taky
zodpov dnost za své v ci.“
Zdá se vám to p íliš tvrdé? Jestli chcete svým d tem pomoci, nechte je,
a se takové situace nau í zvládat samy. Když p ijdou v jejich dosp losti další
a složit jší situace, budou p ipraveny si s nimi poradit. Ano, to znám, tam jsem
byl, to jsem zažil. Ano, toto je obr, no a? Jaký je rozdíl mezi obrem, lvem
a medv dem? Jaký je v tom rozdíl? Když kluk dozraje v muže a ocitne se
v situaci, kdy ho nap íklad jeho vedoucí nebude mít rád, co s tím ud lá?
O h íchu íká Ježíš v 2. a 3. kapitole Zjevení: „Máš s ním problém, a pokud ho nevy ešíš a nezvít zíš nad ním, nezískáš to, co ti nabízím.“ Te ka.
Rozumíte tomu? My i církev po ád ekáme, že B h vy eší náš problém
s h íchem. A skoro jako by B h mohl za to, že h eším. Nebo brat i za to
mohou. Po ád ekáme, jak B h s tím naším h íchem naloží. A já vám eknu, co
s tím ud lá – potrestá vás za n j! Víte to?
Rozumíte té realit , že B h nám dal všechny prost edky, abychom chodili s Bohem? Abychom neh ešili? B h íká: „Bu te svatí, jako já jsem svatý.“
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(1. Petrova 1:16) A v tom slov je obsaženo vše pot ebné k tomu, abychom
neh ešili. Te ka. Muži, brat i, p esta me se chovat jako d ti a za n me s t mi
v cmi nakládat. Jestli h ešíte, p esta te h ešit. Ned lejte z toho v du a p esta te h ešit. Protože jestli ne, tak nezvít zíte. Nemohu vám sd lit jinou zprávu
než biblickou. P išli, klepali a On jim neotev el. Nebo máte jiný p eklad Bible?
P išli, klepali a On ekl: „Neznám vás.“ (Lukáš 13:25) Te ka. Není žádná
druhá šance, žádný o istec.
My n kdy ekneme d tem: „Jestli tohle nesplníš, tak zapome na lyže.“
Úkol z stane nespln ný a my ekneme: „Je škoda nejet lyžovat, tak ješt jeden
pokus!“ Stane se to podruhé a vy znovu eknete: „No dobrá, tak ješt naposledy!“ A to je o istec. To je nepravdivá a špatná doktrína. Realita v našem
život je jiná a ani B h nic ne eší tímto zp sobem. Když sáhnu do elektriky,
ekne mi snad: „Stalo se ti to poprvé, ješt nedostaneš ránu, ale p íšt si dej
pozor!“ Copak to tak probíhá v život ? Nestane se vám nic ani podruhé, protože to bylo tentokrát omylem? Život se s námi takto nemazlí. Neu me syny
falešné jistot a falešným doktrínám. Prost není, není a nebude. Nekoupil jsi
chleba, nebudeš jíst. Jak jsme se domluvili, tak to platí, d sledek byl e en
dop edu, tak je to napsané. B h to ekl. Je p t moudrých a p t bláznivých
panen. A já vám jenom tlumo ím, co íká Bible, totiž že p t bláznivých panen
nebude mít ú ast na svatb s Beránkem. Pokud nebude mít n kdo olej
v nádob a v lamp , nebude moudrá panna. Ne ekejte tam nic jiného, tam nic
jiného není. Panny p išly, nakoupily a tloukly na dve e a Ježíš íká: „Bohužel,
já vás neznám. Nevím, co tady d láte. P ij te p íšt .“ (Matouš 25:12) Rozumíte mi?
Stále toužíme po tom, aby v ci byly trošku zabalené, aby nebyly tak
syrové, tak drsné. Ale život už je takový. A mnoho lidí bude velmi p ekvapených. Dnes eknu n co úpln banálního o výchov d tí a lidé si myslí, že jsem
se zbláznil. Jejich dvouleté dít má rýmu, ve na celé kolo a já íkám: „Prosím
t , nechceš ho trošku utišit, pro tak ve?“ – „No má p ece rýmu, je nemocný!“
Nebo je malý. Jakou má souvislost rýma dvouletého dít te s tím, že si m že
vát, jak chce? To prost není pravda. Já mám dvouleté dít už pot etí. Není to
pravda, neu me se to. Ano, jsem p ísný v ur itých situacích. To je moje doktrína, já totiž nev ím tomu, že muži brat i mají f ukat nad tím, že na n nesvítí
dost sluní ka, když pracují. Nezlobte se na m , já to neberu.
B h m jednou n kam poslal a ekl mi: „P jdeš tam.“ Byl podzim, bylo
zima, ten den jsem nejedl. A B h mi ekl: „Jdi tam.“ Dob e, ale jak se tam
dostanu? B h ne íkal nic. B h mi nic ne ekl. Ale Boží p íkaz se nezm nil.
Bylo to 18 km do kopce, byla zima a pršelo, nem l jsem deštník. P emýšlel
jsem: Bože, je to zdravé a rozumné v takovém oble ení, nebo mám ud lat n co
jiného? B h ekl: „Jdi dom .“ Tím jsem si to prodloužil, musel jsem p šky
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p es m sto. „Jdi dom , vezmi si dvoje kalhoty a svetr a epici.“ Tak jsem si
vzal tepláky, aby mi bylo teplo, na to jsem si vzal druhé kalhoty, abych
vypadal slušn , vzal jsem si svetr a epici a šel jsem. A šel jsem 18 km jenom
tak – na místo, kde bylo velmi nep íjemn . Velmi nep íjemná situace, velmi
nep íjemná záležitost. Ale šel jsem, protože B h mi ekl: „Jdi!“ A déš ? Copak
B h neví, že prší? Myslíte si, že jsem onemocn l nebo z toho um el? Nebylo
mi nic, nedostal jsem ani rýmu, byl jsem dob e oble ený. Víte, o em mluvím?
Dneska prší, máme naplánovanou práci venku a my za neme váhat, co máme
ud lat. No, co bychom d lali. Budeme betonovat. Vezmeme si plášt nku, to je
komfort.
Nevím, jestli mi rozumíte, jestli rozumíte volání Boha po tom, aby muži
za ali stát jako muži. Abychom se postavili elem ke svým v cem. My pot ebujeme vychovat své syny. Cht l jsem vám dnes íct t i v ci, a ekl jsem zatím
dv . První je vize. Naše d ti musí v d t, eho jsou sou ástí a co tady vlastn
d láme. Jinak si budou do dosp losti myslet, že jsou tady jenom pro zábavu.
Za druhé, pokud se nenau í posilnit se v Hospodinu, pokud jim budete upírat
všechny bolesti a všechny situace a všechny okolnosti, nenau í se bojovat
s porážkou, s frustrací. Bojovat tehdy, kdy je vám opravdu t žko. Všímáte si
toho, že B h vám asto vaše situace nijak neuleh uje? Poprosíte Boha o d m
a On ekne: „Tady ho máš,“ a p inese vám ho? B h nás nechává, abychom se
postarali sami, protože jak jinak se prokáže Boží charakter? Kde jinde se z nás
stanou dosp lí muži? Máme vždycky volbu v p ípad neúsp chu nad tím mávnout rukou. Ale síla se prokáže ve chvíli, kdy se rozhodneme posilnit se
v Hospodinu a n co ud lat.
„Posilnit se v Hospodinu“ neznamená prohlásit: „No a co!“ Rozumíte?
Poj me si to do íst do konce. „Však posilnil se David v Hospodinu Bohu
svém. I ekl David Abiatarovi kn zi, synu Achimelechovu: Medle, vezmi na
sebe efod. I vzal Abiatar efod pro Davida. Tázal se pak David Hospodina, ka:
Mám-li honiti lot íky ty? A dohoním-li se jich? I ekl mu: Ho , nebo se jich
jist dohoníš, a své mocn vysvobodíš. A tak odešed David sám i t ch šest set
muž , kte íž byli s ním, p išli až ku potoku Bezor; n kte í pak tu poz stali.
I honil je David se ty mi sty muž , nebo bylo poz stalo dv st muž , kte íž
ustavše, nemohli p ejíti potoka Bezor. I nalezše muže Egyptského v poli, p ivedli jej k Davidovi. I dali jemu chleba, aby pojedl; dali jemu také i vody píti.
Dali jemu též kus hrudy fík a dva hrozny suché. A tak pojedl a ok ál zase,
(nebo byl nic nejedl ani nepil t i dny a t i noci). Zatím ekl jemu David: í jsi
ty? A odkud jsi?“ A tak dále, a tak dále. A on je dovedl k t m lot ík m. „Protož bil je David od ve era až do jitra druhého dne, aniž kdo z nich ušel, krom
ty set mládenc , kte íž všedše na velbloudy, utekli. A tak odjal David všecko,
což byli pobrali Amalechitští; také ob ženy své vysvobodil David.
A nezahynulo jim nic, ani malého, ani velkého, i z syn i ze dcer, i z loupeže
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i ze všeho, což jim vzato bylo, všecko zase David p ivedl. Nad to szajímal
David všecka stáda brav i skot , kteráž hnali p ed dobytkem svým, a pravili:
Toto jsou ko isti Davidovy. P išel pak David k t m dv ma st m muž , kte íž
byli ustali, tak že nemohli jíti za Davidem, jimž byli kázali z stati p i potoku
Bezor; tedy vyšli vst íc Davidovi a lidu, kterýž byl s ním. A p istoupiv David
k tomu lidu, pozdravil jich p átelsky.“
B h nás u í postavit se elem. Dob e, Bože, p estanu d lat vlastní v ci,
ale jaká je Tvoje v le? Co po mn chceš? Abych šel? Dob e, tak jdu. Jde
n kdo se mnou?
Nevím, jakou mocí a autoritou je David p esv d il, ale v ím, že to byla
autorita a moc jejich zkušenosti s Božím jednáním, když pronásledovali nep ítele – B h se postaral o zbytek.
A to poslední, co vám dlužím, a jednou se na to zam íme více, je láska.
Musíme nau it své syny milovat. Vždy milování je opak sob st ednosti.
Milování je to, co po nás B h chce – to nejd ležit jší, co po nás požaduje. Aby
se synové nau ili milovat. M žeme z eteln pozorovat, že muži nemilují, mají
rádi jenom sami sebe. D ti – muži musí od za átku vyr stat v poznání, že B h
jim dal sílu pro to, aby milovali. B h jim dal sílu k lásce. Protože na lásku
pot ebujete mnoho síly, není to jenom cit, stav emocí. Láska je p edevším
ob . Pokud neumíme milovat, nemá smysl, abychom cokoliv d lali. Všechno,
co bylo dosud e eno, ztrácí smysl, pokud motiv našeho jednání není láska.
Musíme u it muže milovat. Milovat matku. Milovat, postarat se o ni, milovat
svoje sourozence. Milovat Boha. Milovat církev. Toužit po tom, aby se nau ili,
že bolest církve je jejich bolestí. V 1. Korintským ve 13. kapitole teme, že
láska nehledá svých v cí. Musíme nau it své syny, aby nehledali svých v cí,
ale Božích. Amen.
Víte, muži, to je náš h ích. Nenau ili nás milovat. Nekladli nám na srdce
jemnost, nešlechtili naši duši, abychom cítili a soucítili. Abychom cítili
a soucítili s každým pot ebným lov kem.
Velmi jsem to tentokrát zkrátil – ale ten t etí aspekt je nau it naše syny
milovat na prvním míst . Aby láska byla motivem pro jejich po ínání. M žete
na dnešních d tech v r zných situacích pozorovat, jak jsou ve školách i jinde
vedeny k hledání vlastního prosp chu. Uvažují nad tím, co pro n bude
výhodné a jak z dané situace co nejvíce vyt žit. Je to taková norma dnešní
doby. A když se tyto d ti baví, v bec je nezajímá, co ostatní lidé kolem nich –
ani je nenapadne o tom uvažovat. Jsem p esv d ený, že to m žeme nau it své
d ti. V tom v ku, jaký mají. P t, ty i, sedm let. Dokáží vnímat lásku a p ijít
s tím: „Tohle asi nem žu ud lat, protože by ho to nepot šilo. To by n komu
neud lalo dob e. Musím to ud lat tak, aby se nikdo netrápil, chci rad ji milosrdenství.“
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Ale my všichni uvažujeme o tom, jak pot šit sami sebe. To jsme byli
u eni. Všichni jsme byli vedeni, jak pot šit sami sebe. A nyní to u í naše d ti
ve školách. Jak se m žeme bránit? Tím, že budeme milovat – vlastním p íkladem, otcové. Mluvte s d tmi o tom, pro d láte to nebo ono, a ukažte jim
motiv lásky. Vezm te je n kdy a ekn te: „Vím, že bys moc cht l jít na
procházku. Já bych se cht l taky projít, myslím na to už t i dny, ale kdy dokoníme tuhle v c? Mám na srdci, abychom to pro n koho dokon ili, a když se
te p jdeme procházet, neud láme to! A když je nepovzbudíme, kdo je
povzbudí?“ Najednou v t ch d tech roste p esv d ení a eknou vám: „Tak je
povzbudíme my!“ V tom okamžiku se dostáváte do opa né role a eknete: „No
dob e, ale kdy tedy p jdeme na vycházku?“ A dít vám odpoví: „Co se dá
d lat, necháme to tedy na jindy.“ Rozumíte mi? D ti jsou schopné sdílet
a pochopit, že láska stojí nad uspokojením sama sebe.
A nejvíc je to úloha muž . Um t milovat – aby láska byla pro n motivem. Protože pokud pob žíte a budete init v ci a nebudete mít lásku, tak
nedob hnete. Nedob hnete – nebudete mít dost síly. Pokud nemáte vizi
a lásku, tak máte jenom zákon. A to vám nesta í k tomu, abyste b želi. Proto
nebra te syn m milovat. Nebra te syn m chápat, n kdy mít i emoce.
Dopus te, aby je láska k n komu nebo k n emu mohla p ivést k ob tem.
Ob tování vlastních záležitostí, financí, majetku nebo vlastního asu. Pro
lásku. Je p íliš jednoduché uspokojovat sám sebe, ale t žké pokládat sv j život
pro jiné. Vaše ch ze musí být taková, aby se vás lidé ptali: „Pro to vlastn
d láš? Vždy to nemáš zapot ebí!“ – „Já vím, že nemusím. Ale mám ho rád
a chci to pro n j ud lat.“
Lidé nad tím možná budou kroutit hlavou, ale na druhou stranu je to pro
n konkrétní, reálné sv dectví, které je bude oslovovat. Amen?
B h vám mocn požehnej!
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