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Týden od 19. do 25. kv tnaLekce 8

Období rodi ovství
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 dítěte je tak běžnou a přirozenou událostí, že často ani neumíme tento zázrak 
naplno docenit. Představte si, co asi musela cítit Eva, když držela v náručí svého synka 
Kaina. Změny, které pociťovala na svém těle během měsíců těhotenství, velká bolest, která 
provázela porod, a pak pohled na malé děťátko tak podobné jim samotným, ale přitom úplně 
bezbranné. 

Jaká to musela být zkušenost pro devadesátiletou, již neplodnou Sáru, když se dívala 
do obličeje svého vlastního synka Izáka. Musela se usmívat pokaždé, když vyslovila jeho 
jméno. 

Anna roky prosila Boha o dítě, a když konečně držela v náručí malého Samuela, řekla: 
„Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila.“ 
(1S 1,27) A jaký údiv, úžas a možná i bázeň musela cítit v srdci mladičká Marie, která objímala 
svého syna – Božího Syna.

Ne každý však může prožívat radost, ale také odpovědnost, která vyplývá z rodičovství. 
Tento týden se budeme věnovat uvažování o období rodičovství a o výzvách, obavách, uspo-
kojení a radostech, které toto období života přináší.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Bezdětné rodiny- Osamělý rodič- Radostné a zodpovědné rodičovství- Rodičovství jako výchova učedníků- Zápas o marnotratné dítě- Podněty k zamyšlení
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BEZD TNÉ RODINY
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. (L 1,5–7)

Osobní studium
Uvažuj o textech Gn 18,11; 30,1; 1S 1,1–8 a L 1,7. 
Co mají lidé z těchto příběhů společného? 
Jak Bůh odpověděl na jejich touhu?

Děti jsou požehnáním. Z nějakého důvo-
du však Bůh takovýmto způsobem nežeh-
ná každého. Jsou manželé, kteří žijí nadějí 
a modlí se o rodinu – a Bůh jim ve své mi-
losti dá, oč prosí. Někdy je jeho odpověď pro 
všechny zúčastněné zázrakem, jako tomu 
bylo například v případě Sáry. Jiní před-
kládali své modlitby Bohu stejně vroucně 
a upřímně, ale odpovědí jim bylo jen hro-
bové ticho. Vždy, když vidí své přátele těšit 
se z těhotenství nebo z narození mimin-
ka, hluboko v jejich nitru se ozve smutek. 
Uvědomují si, že jejich „hnízdo“ je prázdné. 
Dokonce i nevinná otázka typu: „Kolik máte 
dětí?“ je bolestným připomenutím, že ne-
jsou součástí skupiny, která má radost ze 
svých dětí – a to i přesto, že by do ní také tak 
rádi patřili.

Ti, co prošli nebo procházejí takovou 
zkušeností, by měli chápat, že Bůh rozu-
mí jejich zármutku. Žalmista o Bohu říká: 
„O mém vyhnanství si vedeš záznam; uklá-

dej si do měchu mé slzy. Což je v svých zá-
znamech nemáš?“ (Ž 56,9) A ačkoliv Bůh 
možná zůstává němý, platí o něm následu-
jící slova: „Jako se nad syny slitovává otec, 
slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho 
bojí.“ (Ž 103,13) 

Jiní lidé se z různých důvodů mohou roz-
hodnout, že děti mít nebudou. Dá se pocho-
pit, že se někdo rozhodne nepřivést na svět, 
který je naplněný utrpením, bolestí, zlem 
a neštěstím, dalšího člověka. V některých 
případech se lidé mohou rozhodnout pro 
osvojení dětí – buď proto, že nemohou mít 
vlastní děti, nebo prostě proto, že chtějí dát 
lásku dětem, které už na svět přišly, a umož-
nit jim mít lepší život, než by je čekal bez 
rodiny.

Náš svět je komplikovaným místem a ur-
čitě se můžeme setkat s lidmi s různými 
osudy a rozmanitými důvody, proč se roz-
hodli mít nebo nemít děti. A ať už se sami 
nacházíme v této souvislosti v jakékoli si-
tua ci, můžeme žít s vědomím a jistotou, že 
Bůh nás má rád a jde mu o naše dobro. Sou-
časně však nezapomeňme být co nejcitlivěj-
ší vůči lidem, kteří z různých důvodů mít 
děti nechtějí nebo nemohou.

Ježíš nem l zde na zemi své d ti. P esto se d ti v jeho blízkosti cítily velmi dob e a on 
s nimi také rád trávil as. Co bychom se z toho mohli nau it?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský.

-jcHB
Zvýraznění
Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba: „Dej mi syny! Nedáš-li, umřu.“

-jcHB
Zvýraznění
1Byl jeden muž z Ramatajim-sófímu, z Efrajimského pohoří; jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jeróchama, syna Elíhúa, syna Tochúa, syna Súfova.2Měl dvě ženy: jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla.3Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Élího, Chofní a Pinchas.4Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti ;5Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval; Hospodin však uzavřel její lůno.6Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila.7Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana pro pláč ani nejedla.8Její muž Elkána ji uklidňoval: „Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak ztrápená? Což já pro tebe neznamenám víc než deset synů?“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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OSAM LÝ RODI
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. (Jr 29,11)

Osobní studium
Velmi často se ve svém okolí můžeme setkat 
s osamělým rodičem, kterým je většinou – 
ale ne výlučně – žena.

Možná máme někdy tendenci vnímat 
osamělého rodiče jako toho, kdo zplodil dítě 
mimo manželský či dokonce partnerský sva-
zek. Často jsou však věci mnohem kompli-
kovanější. Hagar byla dotlačena k tomu, aby 
měla dítě s Abrahamem, a pak byla nucena i se 
svým dítětem odejít (Gn 16,3.4; 21,17). Bat-šeba 
otěhotněla následkem sexuálního chování 
mocného muže (2S 11,4.5). Elijáš byl poslán 
do vesnice Sarepta, aby pomohl osamělé mat-
ce, která byla vdovou (1Kr 17,9). Než Ježíš začal 
svou veřejnou službu, jeho adoptivní otec Jo-
sef už byl mrtvý a zanechal Marii jako vdovu 
a osamělého rodiče. „Josef, se kterým sdílela 
tajemství Ježíšova narození, zemřel. Neměla 
nikoho, komu by se mohla svěřit se svými 
nadějemi a obavami. Poslední dva měsíce pro 
ni byly velmi smutné.“ (DA 145; TV 88)

Být svobodným rodičem je pravděpodob-
ně nejsložitější role, jakou člověk může mít. 
Mnozí jsou vystaveni obtížím v souvislosti 
s nedostatkem finančních prostředků, ne-
shodami s druhým rodičem (často bývalým 
partnerem; někdy jsou konflikty dalším 
pokračováním komplikované situace, která 
vedla k rozvodu nebo k rozluce). Nebo pros-
tě mají nedostatek času sami na sebe, na čas 
s Bohem a možná ve své samotě prožívají 
bolestivou touhu najít si opět někoho, kdo 
by je miloval a kdo by jim byl oporou.

Uvažuj o následujících textech. Jaké zaslí-
bení a povzbuzení v nich můžeme najít my 
všichni, ale zvláště ti, kteří zůstali se svými 
dětmi sami?

Jr 31,25

Mt 11,28

Jr 29,11

Jr 32,27

Př 3,5.6

Iz 43,1.2

Jako církev máme zodpovědnost pomá-
hat osamělým rodičům. Apoštol Jakub na-
psal: „Pravá a čistá zbožnost před Bohem 
a Otcem znamená pamatovat na vdovy 
a sirotky v jejich soužení a chránit se před 
poskvrnou světa.“ (Jk 1,27) Dalo by se k tomu 
dodat: „a také na jiné osamocené rodiče v je-
jich problémech“. Můžeme jim nabídnout 
mnohem více než jen nějakou finanční po-
moc. 

Můžeme jim na chvíli pohlídat děti, aby 
takový osamocený rodič měl čas odpoči-
nout si, zasportovat, strávit čas při studiu 
Písma a podobně. Můžeme pomoci s doučo-
váním jejich dětí nebo s opravou v domě 
nebo bytě. Různými způsoby se tak může-
me stát v Božích rukou nástrojem pomoci 
osamělým rodičům.

Jak m žeme povzbudit osam lé rodi e v jejich nelehké roli, aniž bychom je posuzovali, 
odsuzovali nebo hledali p í iny situace, v níž se ocitli?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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.4I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je.

-jcHB
Zvýraznění
4David pak pro ni poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal; očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu.5Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu: „Jsem těhotná.“

-jcHB
Zvýraznění
Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou.“

-jcHB
Zvýraznění
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.“

-jcHB
Zvýraznění
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

-jcHB
Zvýraznění
5Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.6Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

-jcHB
Zvýraznění
1Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.2Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

-jcHB
Zvýraznění
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RADOSTNÉ A ZODPOV DNÉ RODI OVSTVÍ
4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš B h, Hospodin jediný. 5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, ce-
lým 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. (Dt 6,4–7)

Osobní studium
Přečti si Žalm 127. Jak bys shrnul základní po-
selství tohoto žalmu? Jaké principy si z tohoto 
krátkého textu můžeš vzít pro svůj život?

Když se chystáte uvařit své oblíbené jídlo, 
pravděpodobně postupujete podle nějakého 
receptu. Když do něj přidáte všechny přísady 
a přesně postupujete popsaným způsobem, 
v drtivé většině případů dosáhnete kýženého 
výsledku. Rodičovství však vůbec není jako 
vaření. Žádné dvě děti nejsou zcela stejné. 
A pokud byste se také ze všech sil snažili vy-
chovávat obě děti úplně stejně, může se stát, 
že výsledek je (často zcela) odlišný. Souvisí to 
samozřejmě s množstvím okolností, které při 
výchově spolupůsobí – s pohlavím dětí, jako 
kolikáté v pořadí se narodily, jaký je jejich tem-
perament a podobně. Podle Božího plánu by 
rodiče měli své děti vést a vychovávat k tomu, 
aby od dětství milovaly a poslouchaly Hospodi-
na (Dt 6,4–9; Ž 78,5–7). Bůh dává rodičům úkol: 
„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí 
se od ní, ani když zestárne.“ (Př 22,6) To samo-
zřejmě neznamená, že budeme děti neustále 
ochraňovat, omezovat a zametat jim cestičku, 
aby ani náhodou nikdy nestouply vedle nebo 
neudělaly nějaké špatné rozhodnutí. 

Každý z nás by rád viděl, jak se jeho dítě mění 
z roztomilého a bezbranného človíčka v nezá-
vislého a úspěšného dospělého. Naší největší 
zodpovědností však je, aby děti znaly a milo-

valy Ježíše Krista a sloužily mu. Jako rodiče 
můžeme následovat plán duchovního rozvoje 
našich dětí, jak je nastíněn v Dt 6. kapitole. Zde 
můžeme najít čtyři důležité podmínky: Budeme 
uctívat Hospodina jako našeho jediného Boha 
(Dt 6,4), budeme ho milovat celým srdcem, celou 
svou duší a celou svou silou (Dt 6,5), budeme 
respektovat jeho slovo (Dt 6,6) a budeme našim 
dětem vyprávět, co víme o Bohu (Dt 6,20–23).

V Dt 6. kapitole nacházíme i dva důležité 
principy výchovy. Prvním je princip „uč a mluv“ 
(Dt 6,7). Zatímco učení se vztahuje na „formální 
vzdělání“, vyprávění odkazuje na neformál-
ní výchovu. V obou případech se komunika-
ce biblických pravd odehrává ve vztahu mezi 
rodičem a dítětem. Zatímco „formální“ učení 
může probíhat například během rodinných 
bohoslužeb, když spolu studujeme Boží slovo, 
neformální výchova se odehrává spontánně 
v každodenních situacích, a je dokonce ještě 
důležitější. Každodenní události se mohou stát 
výbornou příležitostí k vyprávění o tom, co 
jsme s Bohem prožili (Gn 18,19).

Druhý princip bychom mohli nazvat „při-
važ a napiš“ (Dt 6,8.9). Duchovní pravdy, které 
vyznáváme, se musejí projevovat v našem 
jednání („ruka“) a postoji („hlava“), ale musejí 
být také součástí nejen našeho soukromého 
(„veřeje domu“), ale i veřejného („brány“) živo-
ta. Pravdy, které jsme přijali do svého srdce, 
se musejí projevit v našem domově a z něj se 
rozšířit i do okolního světa.

Jak se projevuje tvá víra ve tvém osobním život , ve tvých rozhodnutích a ve tvém cho-
vání? Jak se tvá víra projevuje p i setkáních s druhými lidmi a ve tvém chování ve škole, 
v sousedství nebo na pracovišti? Kde jsi „úsp šn jší“?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění
1Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.2Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.3Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.4Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.5Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

-jcHB
Zvýraznění
4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.6A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.7Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.8Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.9Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

-jcHB
Zvýraznění
5Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny,6aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům,7aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin, váš Bůh, přikázal vyučovat, abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit:2Aby ses bál Hospodina, svého Boha, a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, které ti udílím, ty i tvůj syn a tvůj vnuk, po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ.3Poslouchej je , Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin, Bůh tvých otců.4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.6A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.7Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.8Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.9Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.10Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, a dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl,11domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se,12pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.13Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.14Nesmíte chodit za jinými bohy z božstev těch národů, které jsou kolem vás,15neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující , Hospodin, tvůj Bůh. Ať Hospodin, tvůj Bůh, nevzplane proti tobě hněvem a nevyhladí tě z povrchu země.16Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Masse.17Musíte bedlivě dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, na jeho svědectví a nařízení, která ti přikázal.18Budeš dělat jen to , co je správné a dobré v Hospodinových očích, aby se ti dobře vedlo, až půjdeš obsadit tu dobrou zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům,19že z ní před tebou vypudí všechny tvé nepřátele; tak přece mluvil Hospodin.20Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá: „Co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin, náš Bůh?“,21odvětíš svému synu: „Byli jsme faraónovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou.22Před našimi zraky činil 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 přísežně přislíbil našim otcům.24Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení, báli se Hospodina, svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě, jak tomu je dnes .25Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem, svým Bohem, jak nám přikázal.“

-jcHB
Zvýraznění
4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

-jcHB
Zvýraznění
5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

-jcHB
Zvýraznění
6A tato slova, která ti dnes přikazuji, budešmít v srdci.

-jcHB
Zvýraznění
20Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá: „Co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin, náš Bůh?“,21odvětíš svému synu: „Byli jsme faraónovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou.22Před našimi zraky činil 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 přísežně přislíbil našim otcům.

-jcHB
Zvýraznění
7Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

-jcHB
Zvýraznění
Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: ‚Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil.‘“

-jcHB
Zvýraznění
8Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.9Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

-jcHB
Zvýraznění
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RODI OVSTVÍ JAKO VÝCHOVA U EDNÍK
18Abraham se jist  stane velikým a zdatným národem a budou v n m požehnány všechny pro-
národy 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.“ (Gn 18,18.19)

Osobní studium
Uvažuj o úvodních textech 1S 3,10–14. Co 
tyto verše říkají o rodičovství Abrahama 
a Élího? V čem spočívá zásadní rozdíl v je-
jich způsobu výchovy?

Rodiče mají zodpovědnost za to, aby se 
z jejich dětí stali učedníci Ježíše Krista. Je to 
odpovědnost, které se nemohou zbavit tím, 
že ji přesunou na někoho jiného (například 
na církev). Podle Bible není ani moudré ne-
chat dítě jít životem zcela volně a spoléhat 
se na to, že si samo najde správnou cestu 
a životní nasměrování. Někteří rodiče jsou 
zase  přesvědčeni, že nejlepším způsobem 
usměrňování dětí je používání tělesných 
trestů – čím více, tím lépe. Dokážou si to 
odůvodnit i biblickými texty (např. Př 22,15; 
23,13 a 29,15). Nesprávné a omezené chápání 
takových veršů však může vést – a často 
vede – k týrání dětí a k nucenému podřízení 
se. Následky takových výchovných metod 
mohou být nejen doživotní psychická trau-
mata v duši dítěte, ale mohou často vést 
i ke vzpouře vůči rodičům – a co je nejsmut-
nější, i vůči Bohu.

Bible vede rodiče k tomu, aby vedli své 
děti laskavě (Ef 6,4; Ko 3,21) a učili je znát 
spravedlnost (Ž 78,5; Př 22,6; Iz 38,19; Jl 1,3). 
Jako rodiče máme zajišťovat životní potřeby 
svých dětí (2K 12,14) a být dobrým příkladem, 

který by mohly následovat (Gn 18,19; Ex 13,8; 
Tt 2,2). Písmo říká, abychom dobře vedli svou 
domácnost (1Tm 3,4.5.12). Pečlivá a důsledná 
výchova povede ke klidu a k dobrým vzta-
hům (Př 29,15.17). Tím nejdůležitějším je však 
zjevovat Boží lásku a jeho milosrdenství 
(Iz 66,13; Ž 103,13; L 11,11).

V Bibli se setkáváme se smutnými příkla-
dy nepovedeného a nezvládnutého rodičov-
ství. Izák a Rebeka nepřistupovali ke svým 
synům stejně. Jeden z rodičů preferoval 
Ezaua, druhý Jákoba (Gn 25,28). Později pro-
jevil Jákob stejný postoj ke svým synům, 
když upřednostňoval Josefa (Gn 37,3). Élí, 
přestože měl důležité duchovní postavení, 
při výchově svých dětí selhal (1S 3,10–14). 
A také Samuel se nakonec ukázal jako se-
lhávající rodič (1S 8,1–6). Král David svými 
hříchy cizoložství a objednání vraždy také 
nebyl pro své děti dobrým příkladem. Král 
Menaše obětoval své děti modlám (2Kr 21,1–9). 
Podobné ohavnosti se dopustil i král Achaz 
(2Kr 16,2–4).

Naštěstí v Písmu nacházíme i pozitiv-
ní příklady rodičovské výchovy. Mordokaj 
byl vynikajícím adoptivním otcem Hada-
sy – královny Ester (Est 2,7). Jób se za své děti 
pravidelně modlil (Jb 1,4.5). Ze všech uve-
dených příkladů – dobrých či špatných – si 
můžeme pro naši rodičovskou výchovu vzít 
poučení.

Uvažuj o p íkladech zmín ných v dnešní lekci. Jaké pou ení si z nich m žeš vzít? V em 
nás mohou tyto p íklady obohatit v p ístupu k druhým lidem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
10A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“11Hospodin řekl Samuelovi: „Hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší.12Onoho dne uvedu na Élího všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce.13Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzuji navěky pro nepravost, o které věděl: Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil.14Proto jsem o Élího domu přísahal: Dům Élího nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem ani obětním darem.“

-jcHB
Zvýraznění
Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí.Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí.

-jcHB
Zvýraznění
Nepřipravuj chlapce o trest! Nezemře, když mu nabiješ holí.

-jcHB
Zvýraznění
15Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce.

-jcHB
Zvýraznění
Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

-jcHB
Zvýraznění
Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.

-jcHB
Zvýraznění
Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny

-jcHB
Zvýraznění
Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

-jcHB
Zvýraznění
Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny.

-jcHB
Zvýraznění
Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení

-jcHB
Zvýraznění
Jsem teď potřetí připraven jít k vám – a zase vám nebudu břemenem! Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. Děti přece nestřádají pro rodiče, nýbrž rodiče pro děti.

-jcHB
Zvýraznění
4Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s nimi hodovaly a pily.5Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich; říkal si totiž: „Možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu.“ Tak činil Jób po všechny dny.

-jcHB
Zvýraznění
Vychovával Hadasu neboli Ester, dceru svého strýce, protože neměla otce ani matku. Byla to dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj přijal za dceru.

-jcHB
Zvýraznění
2Achazovi bylo dvacet let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nečinil, co je správné v očích Hospodina, jeho Boha, jako činil jeho otec David.3Chodil po cestě králů izraelských. Dokonce dal svého syna provést ohněm podle ohavností pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal.4Obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších a na pahorcích a pod každým zeleným stromem.

-jcHB
Zvýraznění
1Menašemu bylo dvanáct let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se jmenovala Chefsíbah.2Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal.3Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkijáš zničil, nastavěl oltáře Baalovi a udělal posvátný kůl, jak to činil Achab, král izraelský. Klaněl se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu.4Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl: „V Jeruzalémě dám spočinout svému jménu.“5Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavěl oltáře veškerému nebeskému zástupu.6Svého syna provedl ohněm, věštil z oblaků a obíral se hadačstvím, ustanovil vyvolávače duchů a jasnovidce; dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel.7Tesanou modlu Ašéry, kterou udělal, umístil do domu, o němž řekl Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi: „V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu.8Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele byla vyhnána z půdy, kterou jsem dal jejich otcům, jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal, podle celého zákona, který jim přikázal můj služebník Mojžíš.“9Neposlechli. Menaše je svedl, že se dopouštěli horších věcí než pronárody, které Hospodin před Izraelem vyhladil.

-jcHB
Zvýraznění
1Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny.2Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě.3Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo.4Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy.5Řekli mu: „Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů.“6Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: „Dej nám krále, aby nás soudil.“ I modlil se Samuel k Hospodinu.

-jcHB
Zvýraznění
Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici.

-jcHB
Zvýraznění
Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba.

-jcHB
Zvýraznění
Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?

-jcHB
Zvýraznění
Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

-jcHB
Zvýraznění
Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení.“

-jcHB
Zvýraznění
15Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce. … 17Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život.“

-jcHB
Zvýraznění
4Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;5nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?12Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.

-jcHB
Zvýraznění
Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.

-jcHB
Zvýraznění
19Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: „Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil

-jcHB
Zvýraznění
V onen den svému synovi oznámíš: ‚To je proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.‘
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ZÁPAS O MARNOTRATNÉ DÍT
Zasv  už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. (P  22,6)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním textu. Jak tomuto verši 
rozumíš? Jde o záruku, zaslíbení nebo mož-
nost? Pokus se svůj názor vysvětlit.

Někdy jako rodiče děláme opravdu 
všechno a snažíme se ze všech sil – tráví-
me s dětmi čas, učíme je správným věcem, 
sami žijeme podle svého poznání Boha a po-
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, za-
jistíme dětem dobré školy, navštěvujeme 
společně sbor, spolu s dětmi se účastníme 
charitativní nebo misijní práce – a ty se na-
konec odkloní od víry, ke které jsme je celý 
život vedli. Taková zkušenost je pro rodiče 
velice bolestná. Neustále se trápí a přemýš-
lejí, jak to dopadne se spasením jejich dítěte. 
Samozřejmě, v takových případech nemusí 
jít o selhání výchovy. Děti mají svou vlast-
ní hlavu, svou svobodnou vůli a v koneč-
ném důsledku jsou před Bohem zodpovědné 
za svá rozhodnutí a skutky.

Někteří lidé vnímají slova „neodchýlí se 
od ní, ani když zestárne“ jako zaslíbení či 
dokonce záruku, že dobrá výchova zajistí 
spasení jejich dítěte. Ale v Příslovích na-
cházíme spíše popis principu, ne nutně ne-
podmíněné zaslíbení. Tento text nás může 
naučit, že principy a životní pravdy, které se 
člověk naučil v dětství a v mládí – ho budou 
provázet během celého života. Každé dítě se 
dostane do bodu, kdy buď přijme hodnoty 

svých rodičů za své vlastní, nebo je odmít-
ne. Rodiče, kteří věnovali výchově svého dí-
těte náležitou pozornost, mohou mít jistotu, 
že i kdyby se jejich potomek vydal vlastní 
cestou, semínko, které zasadili v jeho srdci, 
ho bude neustále volat domů. Být dobrým 
rodičem je naše rozhodnutí. Po jaké cestě 
půjdou naše děti, je jejich vlastní rozhod-
nutí.

Co by měl rodič dělat, když jeho dítě se-
jde ze správné cesty? Odevzdejte své dítě 
v upřímné modlitbě Bohu. Pokud někdo 
v celém vesmíru rozumí vaší bolesti, pak je 
to určitě Bůh, jehož děti – miliardy dětí – se 
od něj odvrátily. A to přesto, že on sám 
je dokonalým rodičem. Své marnotratné 
dítě můžete nést svou láskou a modlitbou. 
A buďte připraveni stát blízko svých dětí, 
když budou zápasit s Bohem – a často i se 
sebou samými.

Nestyďte se požádat spoluvěřící o podpo-
ru a modlitby. Neobviňujte se. Nezaměřujte 
se na své marnotratné dítě tak, že zapome-
nete na ostatní členy vaší rodiny. Výcho-
va dítěte, které žije ve vzpouře vůči Bohu, 
může přinést do vaší rodiny rozdělení. Usi-
lujte proto o jednotu se svým životním part-
nerem a stanovte pro své děti jasné hranice. 
Pamatujte, že Bůh miluje vaše dítě mnohem 
více než vy sami. Zaměřte se na naději v bu-
doucnosti a přijměte skutečnost, že s vaším 
dítětem bude Bůh i nadále pracovat.

Je p irozené, že se v podobných situacích za neme obvi ovat. A pokud jsme se v minulosti 
dopustili chyb (a kdo je v život  neud lal?), je lepší zam it se na budoucnost a na Boží 
zaslíbení, než se neustále vracet ke svým selháním (Fp 3,13). Pro ? 

Aplikace
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Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Udělej si čas a povídej si a modli se se svými dětmi. Nedovol, aby něco narušilo tyto 

chvíle společenství s Bohem a s tvými dětmi. Svým hostům můžeš říci: ‚Bůh mi svěřil práci 
a nemám teď čas na zbytečné řeči.‘ Musíš vnímat, že dílo výchovy se netýká pouze časnosti, 
ale i věčnosti. Tvou nejdůležitější povinností jsou tvé děti.“ (AH 266.267)

„Rodiče, se svými prvními výchovnými lekcemi byste měli začít, když ještě vaše děti 
chováte v náručí. Veďte je, aby se podřídily vaší vůli. Dá se to udělat úplně klidně, laskavě 
a zároveň důsledně. Rodiče by se sami měli umět ovládat. Něžně, a přesto pevně, by pak měli 
působit na vůli dítěte, dokud dítě nepochopí, že poslechnout rodiče je ta nejlepší možnost. 
Rodiče často nezačínají s výchovou včas. Pokud se projevy náladovosti a hněvu nepotlačí, 
děti začnou být stále tvrdohlavější. To se pak bude zesilovat během jejich duševního i těles-
ného 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 rozhodnutí 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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   ______________________________________
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