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� Texty na tento týden – Gn 18:11; Jr 31:25; Mt 11:28; Ž 127; P� 22:6; 1S 3:10–14; Fp 3:13 
 

� Základní verš 
„Hle, synové jsou d�dictví od Hospodina, mzdou od n�ho plod l�na.“ (Ž 127:3) 
 

   Narození dít�te je tak b�žnou a p�irozenou událostí, že �asto ani neumíme tento zázrak naplno docenit. 

P�edstavte si, co asi musela cítit Eva, když držela v náru�í svého synka Kaina. Zm�ny, které poci�ovala na 

svém t�le b�hem m�síc� t�hotenství, velká bolest, která provázela porod, a pak pohled na malé d��átko tak 

podobné jim samotným, ale p�itom úpln� bezbranné. 

   Jaká to musela být zkušenost pro devadesátiletou, již neplodnou Sáru, když se dívala do obli�eje svého 

vlastního synka Izáka. Musela se usmívat pokaždé, když vyslovila jeho jméno. 

   Anna roky prosila Boha o dít�, a když kone�n� držela v náru�í malého Samuela, �ekla: „Modlila jsem se 

za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, za� jsem ho tak naléhav� prosila.“ (1S 1,27) A jaký údiv, úžas a mož-

ná i báze� musela cítit v srdci mladi�ká Marie, která objímala svého syna – Božího Syna. 

   Ne každý však m�že prožívat radost, ale také odpov�dnost, která vyplývá z rodi�ovství. Tento týden se 

budeme v�novat uvažování o období rodi�ovství a o výzvách, obavách, uspokojení a radostech, které toto 

období života p�ináší. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Bezd�tné rodiny 
- Osam�lý rodi� 
- Radostné a zodpov�dné rodi�ovství 
- Rodi�ovství jako výchova u�edník� 
- Zápas o marnotratné dít� 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 19. kv�tna – Bezd�tné rodiny 
L 1:5-7  „5Za dn� judského krále Heroda žil kn�z, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; m�l manželku 
z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžb�ta. 6Oba byli spravedliví p�ed Bohem a žili bezúhonn� podle 
všech Hospodinových p�íkaz� a ustanovení. 7Nem�li však d�ti, nebo� Alžb�ta byla neplodná a oba již byli 
pokro�ilého v�ku.“ 
Gn 18:11  „Abraham i Sára byli sta�í, sešlí v�kem, a Sá�e již ustal b�h ženský.“ 
Gn 30:1  „Když Ráchel vid�la, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba: „Dej mi syny! Nedáš-li, 
um�u.““ 
1S 1:1-8  „1Byl jeden muž z Ramatajim-sófímu, z Efrajimského poho�í; jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jeró-
chama, syna Elíhúa, syna Tochúa, syna Súfova. 2M�l dv� ženy: jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina m�la 
d�ti, Chana d�ti nem�la. 3Ten muž putoval rok co rok ze svého m�sta, aby se klan�l Hospodinu zástup� a ob�toval mu      
v Šílu. Tam byli Hospodinovými kn�žími dva synové Élího, Chofní a Pinchas. 4Když nastal den, kdy Elkána ob�toval, 
dával své žen� Penin� i všem jejím syn�m a dcerám díly z ob�ti ; 5Chan� pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu 
miloval; Hospodin však uzav�el její l�no. 6Její protivnice ji ustavi�n� urážela, že Hospodin uzav�el její l�no, jen aby ji 
dráždila. 7Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana pro 
plá� ani nejedla. 8Její muž Elkána ji uklid�oval: „Chano, pro� plá�eš? Pro� nejíš? Pro� jsi tak ztrápená? Což já pro tebe 
neznamenám víc než deset syn�?““ 
 

PO 20. kv�tna – Osam�lý rodi� 
Jr 29:11  „Nebo� to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodin�v, jsou to myšlenky            
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát nad�ji do budoucnosti.“ 
Gn 16:3.4  „3Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se Abram usadil      
v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. 
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PÁ 24. kv�tna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Ud�lej si �as a povídej si a modli se se svými d�tmi. Nedovol, aby n�co narušilo tyto chvíle spole�enství 

s Bohem a s tvými d�tmi. Svým host�m m�žeš �íci: ‚B�h mi sv��il práci a nemám te� �as na zbyte�né �e�i.‘ 

Musíš vnímat, že dílo výchovy se netýká pouze �asnosti, ale i v��nosti. Tvou nejd�ležit�jší povinností jsou 

tvé d�ti.“ (AH 266.267) 

   „Rodi�e, se svými prvními výchovnými lekcemi byste m�li za�ít, když ješt� vaše d�ti chováte v náru�í. 

Ve�te je, aby se pod�ídily vaší v�li. Dá se to ud�lat úpln� klidn�, laskav� a zárove� d�sledn�. Rodi�e by se 

sami m�li um�t ovládat. N�žn�, a p�esto pevn�, by pak m�li p�sobit na v�li dít�te, dokud dít� nepochopí, že 

poslechnout rodi�e je ta nejlepší možnost. Rodi�e �asto neza�ínají s výchovou v�as. Pokud se projevy nála-

dovosti a hn�vu nepotla�í, d�ti za�nou být stále tvrdohlav�jší. To se pak bude zesilovat b�hem jejich dušev-

ního i t�lesného dospívání.“ (1T 218) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Co znamená být Božím „dít�tem“? Jak bychom m�li tomuto obrazu rozum�t a co se z n�j m�žeme nau�it? 
 

2. Jeden zkušený otec �ekl: „B�hem prvních let po narození mého dít�te jsem se nau�il dv� velké teologické 
pravdy. První byla realita existence svobodné v�le, druhou byla realita h�íšné lidské p�irozenosti.“ Jak ho 
práv� tyto pravdy mohlo nau�it jeho dít�? 
 

3. Kdy je nejvhodn�jší �as za�ít formovat v�li dít�te? Jak by se to m�lo dít? Jak m�žeme ovliv�ovat rozhod-
nutí našich d�tí, aby byla v souladu s Božím plánem, pokud jsme se sami nepod�ídili Boží v�li? 
 

4. Uvažujte o otázce osam�lých rodi��. Jakým praktickým zp�sobem m�že tvé sborové spole�enství pomoci 
osam�lé matce nebo osam�lému otci, kte�í se snaží vychovávat své d�ti nejlépe, jak um�jí? 
 

5. Jak bychom mohli nejlépe povzbudit rodi�e, jejichž d�ti zbloudily z cesty víry? 

 
� 
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P� 29:15.17  „15H�l a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík d�lá ostudu své matce. … 17Trestej svého syna, 
p�ipraví ti odpo�inek, zp�íjemní ti život.“ 
Ef 6:4  „Otcové, nedrážd�te své d�ti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.“ 
Ko 3:21  „Otcové, neponižujte své d�ti, aby nemalomysln�ly.“ 
Ž 78:5  „Stanovil sv�dectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a p�ikázal našim otc�m, aby s tím seznamovali své syny.“ 
P� 22:6  „Zasv�� už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ 
Iz 38:19  „Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou v�rností své syny.“ 
Jl 1:3  „Vypravujte o tom svým syn�m a vaši synové svým syn�m a jejich synové dalšímu pokolení.“ 
2K 12:14  „Jsem te� pot�etí p�ipraven jít k vám – a zase vám nebudu b�emenem! Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. 
D�ti p�ece nest�ádají pro rodi�e, nýbrž rodi�e pro d�ti.“ 
Ex 13:8  „V onen den svému synovi oznámíš: ‚To je proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.‘“ 
Tt 2:2  „Starší muži a� jsou st�ídmí, vážní, rozumní, a� jsou zdraví ve ví�e, lásce a trp�livosti.“ 
1Tm 3:4.5.12  „4Má dob�e vést svou rodinu a mít d�ti poslušné a po�estné; 5nedovede-li n�kdo vést svou rodinu, jak se 
bude starat o Boží církev? … 12Jáhni a� jsou jen jednou ženatí, a� dob�e vedou své d�ti a celou rodinu.“ 
Iz 66:13  „Jako když n�koho ut�šuje matka, tak vás budu t�šit. V Jeruzalém� dojdete pot�šení.“ 
Ž 103:13  „Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad t�mi, kdo se ho bojí.“ 
L 11:11  „Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?“ 
Gn 25:28  „Izák miloval Ezaua, protože z lovu m�l co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba.“ 
Gn 37:3  „Izrael Josefa miloval ze všech svých syn� nejvíce; vždy� to byl syn jeho stá�í. Proto mu ud�lal pest�e tkanou 
suknici.“ 
1S 8:1-6  „1Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. 2Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno 
druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šeb�. 3Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakot�, brali úplatky         
a p�evraceli právo. 4Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a p�išli k Samuelovi do Rámy. 5	ekli mu: „Hle, ty jsi už 
starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosa� nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národ�.“ 6Ale 
Samuelovi se to nelíbilo, že �ekli: „Dej nám krále, aby nás soudil.“ I modlil se Samuel k Hospodinu.“ 
2Kr 21:1-9  „1Menašemu bylo dvanáct let, když za�al kralovat, a kraloval v Jeruzalém� padesát p�t let. Jeho matka se 
jmenovala Chefsíbah. 2Dopoušt�l se toho, co je zlé v Hospodinových o�ích, podle ohavností pronárod�, které Hospodin 
p�ed Izraelci vyhnal. 3Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkijáš zni�il, nastav�l oltá�e Baalovi a ud�lal 
posvátný k�l, jak to �inil Achab, král izraelský. Klan�l se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. 4Zbudoval oltá�e    
v Hospodinov� dom�, o n�mž Hospodin �ekl: „V Jeruzalém� dám spo�inout svému jménu.“ 5Na obou nádvo�ích Hospo-
dinova domu nastav�l oltá�e veškerému nebeskému zástupu. 6Svého syna provedl ohn�m, v�štil z oblak� a obíral se 
hada�stvím, ustanovil vyvoláva�e duch� a jasnovidce; dopoušt�l se mnohého, co je zlé v o�ích Hospodina, a tak ho 
urážel. 7Tesanou modlu Ašéry, kterou ud�lal, umístil do domu, o n�mž �ekl Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi: 
„V tomto dom� a v Jeruzalém�, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmen�, dám nav�ky spo�inout svému jménu. 8Už 
nikdy nedopustím, aby noha Izraele byla vyhnána z p�dy, kterou jsem dal jejich otc�m, jen když budou bedliv� �init 
všechno, jak jsem jim p�ikázal, podle celého zákona, který jim p�ikázal m�j služebník Mojžíš.“ 9Neposlechli. Menaše je 
svedl, že se dopoušt�li horších v�cí než pronárody, které Hospodin p�ed Izraelem vyhladil.“ 
2Kr 16:2-4  „2Achazovi bylo dvacet let, když za�al kralovat, a kraloval v Jeruzalém� šestnáct let. Ne�inil, co je správné   
v o�ích Hospodina, jeho Boha, jako �inil jeho otec David. 3Chodil po cest� král� izraelských. Dokonce dal svého syna 
provést ohn�m podle ohavností pronárod�, které Hospodin p�ed Izraelci vyhnal. 4Ob�toval a pálil kadidlo na posvátných 
návrších a na pahorcích a pod každým zeleným stromem.“ 
Est 2:7  „Vychovával Hadasu neboli Ester, dceru svého strýce, protože nem�la otce ani matku. Byla to dívka krásné 
postavy a p�vabného vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj p�ijal za dceru.“ 
Jb 1:4.5  „4Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve sv�j den, a zvali i své t�i sestry, aby s nimi hodovaly a pily. 
5Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro n� posílal a posv�coval je. Za �asného jitra ob�toval ob�ti zápalné za každého     
z nich; �íkal si totiž: „Možná, že moji synové zh�ešili a zlo�e�ili v srdci Bohu.“ Tak �inil Jób po všechny dny.“ 
 

�T 23. kv�tna – Zápas o marnotratné dít� 
P� 22:6  „Zasv�� už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ 
Fp 3:13  „Brat�í, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu �íci: zapomínaje na to, co je za mnou, up�en k tomu, co 
je p�ede mnou.“ 
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 4I vešel k Haga�e a ona ot�hotn�la. Když vid�la, že je t�hotná, p�estala si své paní vážit.“ 
Gn 21:17  „B�h uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! B�h 
slyšel hlas chlapce na tom míst�, kde je.“ 
2S 11:4.5  „4David pak pro ni poslal posly. Ona k n�mu p�išla a on s ní spal; o�istila se totiž od své ne�istoty. Potom se 
vrátila do svého domu. 5Ta žena však ot�hotn�la a poslala Davidovi zprávu: „Jsem t�hotná.““ 
1Kr 17:9  „Vsta� a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usa� se tam. Hle, p�ikázal jsem tam jedné vdov�, aby t� opat�ovala 
potravou.“ 
Jr 31:25  „Ob�erstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.“ 
Mt 11:28  „Poj�te ke mn�, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi b�emeny, a já vám dám odpo�inout.“ 
Jr 32:27  „Hle, já jsem Hospodin, B�h veškerého tvorstva. Je pro mne n�co nemožného?“ 
P� 3:5.6  „5D�v��uj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 6Poznávej ho na všech svých cestách, on 
sám nap�ímí tvé stezky.“ 
Iz 43:1.2  „1Nyní toto praví Hospodin, tv�j stvo�itel, Jákobe, tv�rce tv�j, Izraeli: „Neboj se, já jsem t� vykoupil, povolal 
jsem t� tvým jménem, jsi m�j. 2P�jdeš-li p�es vody, já budu s tebou, p�jdeš-li p�es �eky, nestrhne t� proud, p�jdeš-li 
ohn�m, nespálíš se, plamen t� nepopálí.“ 
 

ÚT 21. kv�tna – Radostné a zodpov�dné rodi�ovství 
Dt 6:4-7  „4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš B�h, Hospodin jediný. 5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, 
celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 6A tato slova, která ti dnes p�ikazuji, budeš mít    
v srdci. 7Budeš je všt�povat svým syn�m a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sed�t doma nebo p�jdeš 
cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“ 
Ž 127  „1Poutní píse�, Šalomounova. Nestaví-li d�m Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nest�eží-li m�sto Hospo-
din, nadarmo bdí strážný. 2Nadarmo �asn� vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco B�h dop�ává svému 
milému spánek. 3Hle, synové jsou d�dictví od Hospodina, mzdou od n�ho plod l�na. 4�ím jsou šípy v ruce bohatýra, tím 
jsou synové zplození v mládí. 5Blaze muži, který jimi naplnil sv�j toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v brán� jednat       
s nep�áteli.“ 
Dt 6:8.9  „8Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na �ele mezi o�ima. 9Napíšeš je také na ve�eje 
svého domu a na své brány.“ 
Ž 78:5-7  „5Stanovil sv�dectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a p�ikázal našim otc�m, aby s tím seznamovali své syny, 
6aby o tom v�d�lo budoucí pokolení, synové, kte�í se zrodí. Ti to budou dále vypráv�t svým syn�m, 7aby složili d�v�ru      
v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho p�ikázání.“ 
Dt 6:20-23  „20Až se t� tv�j syn v budoucnu zeptá: „Co to jsou ta sv�dectví, na�ízení a práva, která vám p�ikázal Hospo-
din, náš B�h?“, 21odv�tíš svému synu: „Byli jsme faraónovými otroky v Egypt� a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou 
rukou. 22P�ed našimi zraky �inil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraónovi i proti celému jeho 
domu. 23Ale nás odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou p�ísežn� p�islíbil našim otc�m.“ 
Gn 18:19  „D�v�rn� jsem se s ním sblížil, aby p�ikazoval svým syn�m a všem, kte�í p�ijdou po n�m: ‚Dbejte na Hospodi-
novu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, a� Hospodin Abrahamovi splní, co mu p�islíbil.‘“ 
 

ST 22. kv�tna – Rodi�ovství jako výchova u�edník� 
Gn 18:18.19  „18Abraham se jist� stane velikým a zdatným národem a budou v n�m požehnány všechny 
pronárody zem�. 19D�v�rn� jsem se s ním sblížil, aby p�ikazoval svým syn�m a všem, kte�í p�ijdou po 
n�m: „Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, a� Hospodin Abrahamovi 
splní, co mu p�islíbil.““ 
1S 3:10-14  „10A Hospodin p�išel, stanul a zavolal jako p�edtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpov�d�l: „Mluv, tv�j 
služebník slyší.“ 11Hospodin �ekl Samuelovi: „Hle, já u�iním v Izraeli n�co takového, že bude znít v obou uších každému, 
kdo o tom uslyší. 12Onoho dne uvedu na Élího všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od za�átku až do konce. 13Oznámil 
jsem mu, že jeho d�m odsuzuji nav�ky pro nepravost, o které v�d�l: Jeho synové p�ivolávají na sebe zlo�e�ení, on však 
proti nim nezakro�il. 14Proto jsem o Élího domu p�ísahal: D�m Élího nebude nikdy zbaven viny ani ob�tním hodem ani 
ob�tním darem.““ 
P� 22:15  „V�zí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající h�l ji od n�ho vzdálí.“ 
P� 23:13  „Nep�ipravuj chlapce o trest! Nezem�e, když mu nabiješ holí.“ 
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