Ošklivé káčátko – to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i
pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů
malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka. Znáš tu pohádku?
Mezi krásňoučkými žluťoučkými káčátky se narodilo jedno ošklivé, šedivé. A jak je to
s ním dál? Celé dny se trápilo, bylo větší, neohrabané, ani zdaleka nepípalo tak krásně a
jeho peří nesvítilo tak zářivě jako peří ostatních. Co by chudinka dalo za to, aby bylo jako
ostatní, aby se mu nesmáli a měli ho rádi. Jak to jenom udělat? Ale protože bylo takové
podivné, nekamarádili se s ním ani slepičky ani pejsci ani kočky ani prasátko – nikdo. A
tak mu nikdo neporadil.
Káčátko často utíkalo a schovávalo se v rákosí u jezera. Už se naučilo, že je lepší být
někde schované, než se vystavovat posměchu. Ze své skrýše v rákosí obdivovalo
nádherné mohutné bělostné ptáky, kteří přilétali k jezeru a důstojně a velebně se po něm
plavili. Jednoho dne se jejich krásou nechalo natolik unést, že si neuvědomilo, co dělá, a
vyplavalo z úkrytu, kde bylo schované po mnoho dní. Ale co to?! Ti krásní ptáci se mu
ani nezačali smát, ani se pohoršlivě neotočili pryč. Naopak! Plavali rovnou k němu,
zvesela natahovali své dlouhé šíje, usmívali se a někteří radostně mávali křídly. Když
připlavali blíže, ta nejkrásnější z labutí promluvila:
„Kde se tu bereš, překrásná?“
Káčátko bylo zmatené. Pomyslelo si: „S kým to mluví? Určitě ne se mnou! Ale za mnou
přece nikdo není?“
Zmateně se rozhlédlo a v tu chvíli se stalo něco, co káčátko nemohlo pochopit už vůbec.
Dole na hladině, kde se vždycky odrážel obraz, který mu připomínal, jak se ve své
popelavé ošklivosti nehodí mezi ostatní káčátka, byl najednou nový obraz! Jedna z oněch
krásných bělostných vznešených labutí!
Káčátko se tak dlouho schovávalo v rákosí, že nepostřehlo, jak se jeho peří proměnilo
spolu s tvary jeho těla. Teprve tehdy porozumělo tomu, co by ti, kdo mají přehled o
přírodě, věděli už dávno. Káčátko vlastně nikdy nebylo ošklivé a neschopné. Jenom se
celou dobu dívalo na špatný obraz. Chtělo být jako ostatní káčátka, a přitom mu celou
dobu bylo určeno stát se krásnější, silnější, elegantnější a vznosnější – labutí!
Ošklivé káčátko – tak jsem si dlouhá léta připadala i já. Vždycky ze všech nejmenší,
nejslabší, vždycky jsem vypadala tak o tří roky mladší než moji kamarádi, vždycky jsem
měla silné brýle, šilhala jsem, o tělocviku všude dobíhala poslední a moje slaboučké
ručičky ne a ne hodit krikeťák nebo míč někam pořádně daleko. Můj bráška byl chytřejší
a oblíbenější u učitelů a moji bratranci mi vždycky stihli utéct, když je přestalo bavit hrát
si s malou holkou. Moje spolužačky chodili s klukama už v páté třídě a mě se tehdy
babiččini sousedi ptali, jestli už chodím do školy. Ošklivé káčátko, jako vystřižené
z pohádky!
Tehdy jsem se začala snažit. Učila jsem se hodně dobře, ale moje maminka vždycky
našla něco, v čem byli ostatní lepší. Kamarádky z mojí party si hezky rozdělily kluky
z party kluků v naší třídě a mně, malinkatému nedochůdčeti, přidělily toho nejméně
oblíbeného – jenom aby to vycházelo tak nějak do počtu. To mě moc nelákalo, a tak jsem
se radši schovávala – stejně jako káčátko z pohádky.
A stejně jako ono káčátko jsem objevila svoje pravé já až tehdy, když jsem se obdivně
podívala na někoho jiného. Ale to ještě nějakou dobu trvalo a já ve svém vyprávění
nechci předbíhat.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před
šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Nepochopila jsem, že
když moje jistota a pohoda bude záviset na tom, co říkají ostatní, a na tom, jestli se tomu
dokážu vyhnout a nebo přizpůsobit, moje trápení bude jenom růst a růst. A tak jsem se
celou dobu snažila udělat z labutě kachnu. Nedívala jsem se na svoji jedinečnost. Chtěla
jsem zapadnout do davu.
„Všechny ostatní kamarádky se přece na diskotéce opíjí, i když jim je jenom 16! Kde kdo
už přece s někým chodil a já jsem pořád pozadu!“
V druháku na gymplu moje hormony konečně dohnaly ostatní holky a já se rozhodla, že
není na co čekat. Spolužačka se mi na lyžáku svěřila, jaká je to hrůza, že se s někým
líbala poprvé před pár měsíci. Ojoj, a já byla ještě nepolíbená. To se samozřejmě musí
dohnat, než se na to přijde a všichni se mi budou smát a bude ze mě zase to ošklivé
káčátko. A být poslední pannou ve třídě, toho jsem se vyloženě hrozila. Panenství pro mě
byl cejch, kterého se bylo v řádném boji o zařazení mezi žlutá káčátka nutno zbavit.
A co dál? Zadeček a stehna se nějak začínaly vymykat standardním tvarům hezkých
káčátek. Takže žádné takové! Hladovka jim prospěje, neřádům. A tak jsem vždycky
držela tu poslední zaručeně funkční dietu, která mi zaručí štíhlou linii a obdiv okolí.
Chodila jsem běhat v igelitových pytlících nacpaných pod tepláky, po čtvrté hodině nic
nejedla a před ní pro jistotu radši taky ne. Měla jsem tak poničené trávení, že když jsem
musela na angínu brát antibiotika, moje střeva to neunesla a ja skončila v nemocnici na
kapačkách. Moje šílenství snad nejlépe popisuje následující okamžik. Po dni a půl
neustálého průjmu a dvou dnech na kapačkách, aby mě zachránili, jsem se dopotácela do
sprchy v nemocnici, podívala se na svoje prázdné a placaté bříško a pochvalně si řekla,
že tak by to mělo vypadat pořád. (Bylo mi 17, měla jsem 47kg na 170cm, naprosto
vyprázdněné vnitřnosti a za sebou čtyři dny bez jídla.)
Moji rodiče začali víc dohlížet na to, co jím. I já jsem se trošku lekla. Navíc jsem tehdy
už konečně našla kluka. Byl docela fajn a můj „kredit“ v očích okolí, i v mých očích,
hned povyskočil. Naneštěstí jsem krátce na to slyšela větu, která mě velkou rychlostí
poslala zase s kopce dolů:
„Tak koukám, že celulitida se nevyhnula ani tobě! Podívej se, jak ti ztloustla stehna.
Měla bys s tím něco udělat!“
Můj kluk mi nikdy dlouho neváhal připomenout, že na mých stehnech je přece jenom
více tuku, než tam mívají modelky. Neviděla jsem, jak nesmyslný je jeho nárok. Snažila
jsem se mu zavděčit a přizpůsobit se ideálním představám. Začala jsem nesnášet jídlo.
Říkala jsem si:
„Za všechno může pitomé jídlo. Kdybych jen nemusela jíst, nebyla bych tak ošklivá.“
Čas od času mi moje odhodlání nejíst nevydrželo, já se najedla – nacpala. A pak jsem
zase hladověla.
Podruhé se mi otevřely oči, když jsem kvůli přeplněnému žaludku ležela na posteli
v křečích a přemýšlela, jestli jít vyzvracet jídlo, které jsem do sebe právě nacpala. Věděla
jsem, že když to udělám, už mě nic nezastaví a bude ze mě opravdová bulimička.
K dovršení toho všeho jsem zjistila, že mě můj kluk podvádí a čím dál častěji
experimentuje s drogama. Ale co dělat! Přece nebudu tlustá a ještě navíc bez kluka!
Rozhodla jsem se zatnout zuby a pokračovat – vždyť takhle to na světě chodí.
A klesla jsem ještě hlouběji. Hlavou se mi honila jeho „omluva“:

„Kačátko, byl jsem opilý. Nevěděl jsem, co dělám. S ní jsem se jenom vyspal, ale tebe
miluji!“
„Aha, tak takhle to funguje,“ pomyslela jsem si.
Netrvalo dlouho a potkala jsem někoho, kdo na mě byl milejší než můj kluk. Jak že to
bylo s tou nevěrou?! – „Sex je stejně jenom něco fyzického, co spolu lidí dělají.“ Tak to
vlastně můžu být „nevěrná“ i já.
Kdysi jsem nechápala, jak někdo nemůže vědět, kdo je otec jejich dítěte. A najednou
jsem v podobné situaci byla i já. Vynechala mi menstruace a já byla připravená jít na
interupci. Vždyť i to byl standardní postup světa, do kterého jsem za každou cenu chtěla
patřit. Naštěstí se ukázalo, že vynechání menstruace mělo jiný důvod než těhotenství
(pravděpodobně nějaká z mých hladovek!) a potratu nebylo třeba.
Dnes, když to píšu, chce se mi plakat nad tím, jak zoufale a vytrvale jsem se chtěla
přizpůsobit a zařadit do světa okolo mě. Nenáviděla jsem sama sebe a svoje tělo, protože
mi v tom bylo na překážku. Netušila jsem, že můj život má daleko větší cenu a že jím
mrhám naprázdno, když si myslím, že opravdový život začne až tehdy, až budu jiná, než
jsem teď! Nikdo mi neřekl, že panenství a cudnost nejsou přežitek minulosti a že
moderní doba jenom nerozumě experimentuje s něčím, co nám bylo dáno jako ochrana a
motiv k tomu, abychom si mohli sex užívat v hloubce a kráse, která je možná jenom
uprostřed citového bezpečí dobrého manželství.
Ošklivé káčátko, nevidělo skutečný obraz toho, kým je. Nevidělo, protože se dívalo
pouze na ostatní a protože prostředí, kde se schovávalo, mu neumožňovalo podívat se na
to správné místo. Uprostřed rákosů nikdy nemohlo vidět neporušený, opravdový obraz. I
já jsem se dívala pouze na ostatní a na to, kde jsem nedosahovala předpokládaných
standardů. Navíc jsem se, stejně jako káčátko, domnívala, že s hrdostí může chodit po
světě jenom ten, kdo je řádný ideál. Stejně jako ošklivé káčátko jednou prohlédlo a
poznalo, kým skutečně je, když se nechalo unést jinou krásou, i já jsem prohlédla a
objevila svou skutečnou tvář a hodnotu, když jsem zaslechla příběh o neskutečné lásce.
Byla to láska, jejímž centrem jsem byla já. Byla to láska, která nehleděla na moje chyby,
nedostatky a neúspěchy. Byla to láska, která milovala jako první. Byla to láska, která
sama sebe obětovala a podstoupila neuvěřitelné ponížení a bolest, proto abych se já
mohla vrátit tam, kam patřím – do nebeského království. A hlavně to byla láska, která za
to nic nechtěla. Láska Kristova!
V Bibli je příběh o Boží lásce k lidem popsán krásnými slovy a obrazy. Mluví se tam o
svatbě. Ježíš je král a ty jsi nevěsta, královská dcera.
Jedno z takových míst v Žalmu 45 se dá parafrázovat následujícími slovy:
„Překrásná dívko, poslyš a pohleď,
zapomeň na minulost, král zatoužil po tvé lásce.“...
Královská dcera v celé své slávě čeká již uvnitř, šaty má protkané zlatem...
V zářivém oděvu ji vedou králi a za ní její družičky...
Průvod se ubírá v radostném jásotu, vstupuje v královský palác...“

To však není celý příběh. Z předchozích veršů se nebudeš moci radovat, dokud
nepochopíš, proč král zatoužil po tvé lásce a jak moc ho to stálo. Víš, co pro tebe Ježíš
udělal? Ty, stejně jako já, stejně jako královská dcera z Žalmu i dívka z následujícího
příběhu jsme udělaly něco strašného. Ignorovaly jsme Jeho lásku. Dělaly jsme si, co jsme

chtěly. Já jsem žila život, za který se můžu jenom stydět. Za co se stydíš ty? Ať je to
cokoli, Ježíš nabízí smíření a odpuštění. A to není nijak levné. Tobě je nabízeno
zadarmo, ale Ježíše to stálo mnoho. Dalo by se to ilustrovat následujícím příběhem:
V rodině vysoko postaveného muže žila dívka, kterou si vzali do pěstounské péče. Jeho
syn se do ní zamiloval a chtěl si ji vzít. Nebyla sice tak vysoko postavená jako on, ale
jeho rodině to kupodivu nevadilo. Radovali se z toho, že se oba mladí mají rádi. Jednoho
dne se ale stalo něco, co nikdo nečekal. Místo toho, aby si dívka užívala všech výsad,
které vyplývaly z přízně rodiny, a lásky, která jí byla každý den prokazována, udělala
něco, co nikdo nemohl pochopit. Překročila velmi přísný zákaz a rozhněvala otce natolik,
že řekl, že takové zneužití důvěry ve svém domě nestrpí. A protože to byl mocný a vlivný
člověk, zajistil soudní cestou, že musí opustit dům, město i zemi a nikdy se nesmí setkat
s nikým z celé rodiny. A aby všechno pojistil, nechal hlídat dům, aby se nedostala
dovnitř, i kdyby se rozhodla ignorovat příkaz soudu. Nezbývalo jí nic než poslechnout a
odejít. Život jí nepřál a stala se z ní prostitutka a žena beze jména. Netrvalo dlouho a
začala pít a postupně se z ní stala alkoholička, která kradla, aby měla na pití.
Její milý se ale pro ni každý den trápil a přemýšlel, co může dělat. Věděl, že existuje
jedna jediná cesta, jak se k ní dostat. Nikdo z rodiny se k ní nesmí přiblížit. Zbývá mu
tedy jediné: zříci se pohodlí, bezpečí, zázemí a nadějných vyhlídek na budoucnost –
zkrátka zříct se svojí rodiny, svého jména, přízně rodičů. Odešel a začal život s novým
jménem a bez prostředků. Ale ještě neměl vyhráno. Její pasák se nehodlal vzdát ani té
trosky, která z dívky zbývala. Nejdřív vyhrožoval a když to nepomohlo, nechal jejího
milého zbít. Ten se ale nenechal odradit. Pral se s pasákem do poslední špetky sil a
porazil ho. Musel mu ji vydat.
Seděla v koutě a nic nechápala. Nemohla pochopit, že po tom všem, co udělala, o ni její
milý ještě stojí. Stalo se však něco neuvěřitelného. Obětavost a nezištnost jeho lásky
zahřála a zacelila dívčino rozbité srdce. Také otec byl usmířen. Mladý pár, který vždycky
patřil k sobě, mohl konečně slavit svatbu. Stálo to nekonečně veliké pokoření a ponížení
mladého muže a zrovna tak velké ponížení mladé ženy. Musela přijmout, že i s jejím
rejstříkem podvodnice, prostitutky, zlodějky a alkoholičky je v očích její bývalé i
nastávající rodiny ta pravá, jediná a bezchybná! Musela přijmout, že její příběh byl
součástí její cesty – cesty, kterou už nemusí jít, ale taky cesty, která zlomila její srdce a
naučila ji větší lásce a úctě k jejímu milému.
Žádná lidská moc, bohatství ani sebelepší rodinné zázemí se nikdy nevyrovná tomu, co
Kristus opustil kvůli tobě. Kristus za tebe dal všeho. Všimni si, jak druhá kapitola listu
Filipským popisuje jeho lásku a utrpení: I když byl Bohem, rozhodl se stát člověkem,
který zemřel tou nejpotupnější smrtí:
„Způsobem bytí byl roven Bohu
a přece na své rovnosti nelpěl,
zřekl se všeho,
vzal na sebe způsob služebníka,
stal se jedním z lidí.
V podobě člověka se ponížil,
a v poslušnosti podstoupil smrt,
a to smrt na kříži . . .
. . . KVŮLI TOBĚ!!!

Můj život se změnil z jednoho jediného důvodu. Přemohla mě láska, kterou mi projevil
Kristus. Miloval mě dál, přestože jsem pokazila a pošpinila v životě všechno, na co jsem
přišla. Jeho láska napravila to nejdůležitější. Dala mi důvod žít lépe, nedělat věci, které
nejsou dobré a které mi ubližují. Dala mi vědomí, že někomu záleží na tom, jak naložím
se svým životem.
Ani ty na tom nejsi jinak. Každé rozhodnutí, které uděláš je moc důležité pro toho, kdo tě
miluje nepředstavitelnou láskou. Tvůj život má ohromnou cenu pro Krista, který dal
VŠE, co měl, aby ti vydobyl život v Jeho lásce. Jsi vzácnější a krásnější, než si myslíš!
Pro Krista jsi Jeho vyvolená. Žij jako snoubenka Pána pánů a Krále králů!
V Bibli je úchvatná píseň o nádherném zamilovaném manželském páru. Můžeš si ji
někdy sama přečíst. Jmenuje se Píseň písní a je jednou z knih Starého zákona. Já jsem
vybrala a místy parafrázovala několik z jejich veršů. Poslouchej, jak hezky manžel mluví
o své manželce. Stejně tak mluví i Kristus o tobě.
„Jsi jako lilie mezi trním, má milá. Holubičko sedící na skále, dopřej mi zahlédnout tvoji
tvář, dovol mi slyšet tvůj hlas. Jak lahodný je tvůj hlas a jak půvabnou máš tvář! Když tě
vidím, raduji se víc než pocestný uprostřed pouště, když zahlédne kouř z nedalekého
ohniště. Voníš krásněji než nejvybranější koření.“ (2.kapitola)
Jak jsi krásná má milá, tvé oči jsou jako holubice, tvé vlasy jako stáda koz poskakujících
po horách, tvé zuby jsou bělostné jako ovečky před stříhámím, jako karmínová šnůrka
jsou tvé rty, ústa tvá jsou půvabu plná, dva prsy tvé jsou jak dvojčatka gazelí...“
Jsi krásná, milá má, poskvrny na tobě není. Učarovala jsi mi, má nevěsto, jediným
pohledem svých očí. Oč krásnější je tvé laskání, oč krásnější než víno.“ (4.kapitola)
Jak krásné jsou tvé nohy v opánkách, křivky tvých boků jsou jako náhrdelníky, dílo
umělcových rukou. Tvůj pupek je pěkně vykroužená mísa, kéž nechybí v ní vonné víno.“
(7.kapitola)
Všimni si, že tu je popsaná obyčejná holka s obyčejnými oblými tvary, které se jejímu
muži líbí tolik, že o nich skládá básně. Nepřirovnává ji k jiným ženám, ale k těm
nejkrásnějším a nejpoetičtějším obrazům přírody a světa okolo sebe.
O své manželce mluví stejně krásně i před ostatními lidmi:
„Byť by tu bylo šedesát královen a osmdesát ženin a dívek bezpočet, ona jediná je
holubice moje, moje bezúhonná, jedinečná; krásná jako luna, čistá jako žhoucí Slunce.“
(6.kapitola)
Stará nebo starodávná mince?
Mám pro tebe ještě jeden obraz. Jsou v podstatě dva způsoby, jak se na sebe můžeš dívat.
Představ si, že jsi nalezla malou starou špinavou a poničenou minci. Buď ji někam
zahodíš a bude ti jedno, co se s ní stane. Třeba spadne do kanálu, nebo zapadne do bahna,
nebo ji přejede auto. Je přece stará a k ničemu!
Může se ale stát, že ta mince není stará, ale starodávná. A v tom je velký rozdíl! Starý
nemusí nutně znamenat bezcenný a špatný. Starý může znamenat vzácný. Může mít
velkou hodnotu.
Naše odlišnost může být úplně stejná. Jsi jiná než ostatní. Nechtěj se přizpůsobovat davu.
Jsi vzácná mince. Tvoje cena není ani v tom, jak vypadáš ani v tom, jestli dosahuješ
parametrů chování, které je momentálně populární mezi tvými vrstevníky. Tvoje hodnota
je v tom, že jsi vyvolenou nevěstou té nejmocnější a nejlaskavější Osoby vesmíru.

Nevěsta nebo nevěstka?
A ještě jeden obraz nakonec. Bible často hovoří o věřících jako o nevěstě a o nevěřících
jako o nevěstce, prostitutce. Stejně jako podoba obou slov je velmi blízká, stejně tak je i
jejich chování. Obě dvě patří mužům. Ale ta první zná svou cenu. Ví, že je vysoká a ví,
že je tu jeden jediný, kdo je ochoten a hoden ji zaplatit. Ta druhá, taky zná svou cenu. Ta
je ovšem tak nízká, že aby ji to vůbec něco hodilo, musí si svou cenu vybrat od mnoha
mužů a nikdy nebude mít dost. Bible a Kristus k tobě mluví velmi jasně. Ježíš ti říká:
„Ty jsi má, jediná, jedna jediná, má nevěsta. Jsi vzácná, čistá a já se nemůžu dočkat naší
slavné svatby.“
Co si vybereš?
Ošklivé káčátko
Stará a bezcenná mince
Nevěstka

nebo
nebo
nebo

krásná labuť?
starodávná a vzácná?
nevěsta?

Já vyzkoušela oboje. Ten pravý sloupec je lepší!!!
Žíta jako snoubenka Krále?
Snadné říct, těžké udělat? To je tak trošku pravda. Rozhodně je to těžké vysvětlit v
krátkosti. Konec konců, celá tato kniha je právě o tom. Dovolím si ale dát ti na cestu tři
rady. Začala jsem pohádkově a tak i skončím. Jako v každé pořádné pohádce je na cestě
ke královské svatbě třeba splnit tři úkoly, i ty se na své cestě potkáš s třemi neobvyklými
oříšky.
První oříšek...
Přiznej si, že sedíš uprostřed rákosí.
Jinými slovy: Uvědom si, že nežiješ jako snoubenka krále.
Věřím, že každá holka, která se upřímně zamýšlí nad svým životem přijde na to, kde
slevuje ze své hodnoty a krásy, která jí přísluší coby snoubence krále. Mně k tomu
pomohla kniha od Waltera Trobische Miluj sám sebe. (Název knihy vychází z biblického
verše v Matoušově evangeliu 22,39: „Miluj bližního svého jako sebe samého.“)
Četla jsem: „Odmítavý postoj k vytváření rodiny je přímým důsledkem negativního
vztahu k vlastnímu tělu.“
Nejdříve mě polil studený pot a pak jsem se rozčílila: „Já nechci rodinu, protože si chci
ponechat svoji svobodu.“
Ale s touto chabou výmluvou jsem neobstála moc dlouho. Věděla jsem, že Walter
Trobish ví, o čem mluví. Tím spíš, že o pár řádků níž psal:
„Obojí, přejídání se či odmítání potravy, je výrazem stejné nemoci: nedostatku
sebelásky.“ Neměla jsem úniku ani výmluv. Byla jsem nemocná, přesně jak to
popisovala kniha, kterou jsem držela v ruce.
Buď k sobě upřímná.
Druhý oříšek...
Zadívej se na labutě.
Hlavní cestu k lepšímu pohledu na sebe samou jsem se pokusila popsat v této kapitole.
Můj svět se proměnil, když jsem si uvědomila, že je tu někdo, kdo mě zná se vším všudy

a přesto mě miluje a nikdy nepřestane milovat. To mi dodalo odvahy. Vím, že jsem
milována – právě teď s mojí špatnou pletí, nedokonalou postavou a průměrnou
inteligencí! Nemusím čekat, že jednou, až se to změní, budu moct být konečně
spokojená. Mohu držet dietu, protože mám svoje tělo ráda a je to pro něj dobré.
Nemusím své tělo dietou trestat.
Pamatuj, co pro tebe Kristus udělal. To je ten jediný a stálý důvod pro přijetí sebe sama!
Miluje tě stvořitel a vládce celého vesmíru! Na to nikdy nezapomínej. Snaž se o Něm
dozvědět co nejvíc. Často přemýšlej o verších a příběhu o Ježíší, který jsem ti vyprávěla.
Občas slýchávám, že Kristova láska je jenom povzbuzením pro slabochy a trosky a
mohlo by se zdát, že můj příběh to potvrzuje. Jsem si ale jista pravým opakem. Můj
příběh potvrzuje, že život bez vědomí Kristovy lásky z lidí slabochy a trosky dělá. Je
jenom otázkou nakolik úspěšně to kdo maskuje nebo zatlačuje do podvědomí.
A nakonec třetí oříšek...
Začni plavat s labutěmi a nebatol se mezi kachnami.
Staré známé moudro říká: „Ve dvou se to lépe táhne.“ Bible říká, že špatná společnost
kazí charakter. (1. Korintským 15, 33)
Přidej se do nějaké skupinky holek, které čtou Bibli a hledají krásné verše o Boží lásce
k nám. Mluvte spolu o tom, co pro vás znamená, že je tu někdo, kdo každou z vás
bezvýhradně miluje. Povzbuzujte se navzájem a nedávejte větší prostor reklamě a tlaku
společnosti, než kolik dáváte lidem, kteří to s vámi myslí dobře a nezištně. Tato knížka
by chtěla být alespoň malým impulsem do začátku tvé statečné a čisté cesty za hledáním
tvé skutečné krásy.
S láskou,
Julie
aneb
Kačátko, které s Bohem vyrostlo v LABUŤ
P.S. Chtěla bych vám dát přečíst jeden nádherný dopis, který se mi dostal nedávno do rukou. Je to
dopis maminky své dceři. Jak moc bych si přála něco takového číst, když jsem vyrůstala! Když se
ta maminka dozvěděla, že pro vás píšu svůj příběh, dovolila mi, abych její dopis uveřejnila

pro ty z vás, kterým vaše maminka podobné věci neřekla nebo říct nemůže. Věřím, že
tento dopis mnohým maminkám mluví ze srdce, i když nikdy nenašly odvahu to
vyslovit...

Moje milovaná dceruško,
Vzpomínám na den, kdy ses nám narodila. Modlila jsem se a děkovala Bohu:
„Drahý Bože, je tak roztomilá a bezbranná! Jaký je to zázrak, jaký poklad jsi nám svěřil! Jen
abychom se o ni uměli starat. Abychom nic nezanedbali. Abychom jí neublížili. Pane, pomoz nám,
nezkušeným rodičům, prosím!“
Dívala jsem se na Tebe a celým srdcem toužila, abys věděla a cítila, že Tě milujeme. Budeš umět
přijímat naši lásku? Vždyť i když nebudeš Miss Universe, ani mistryní světa či prezidentkou, i když
budeš mít nějaké nedostatky, milujeme Tě takovou, jaká jsi. Jako rodiče by nás trápilo, kdybys
nechtěla přijímat naši lásku jen proto, že bys viděla nějaké své chyby a myslela si, že lásky nejsi
hodna!
Kéž bys o sobě NEpřemýšlela tak jako kdysi já...
„Mám nadváhu, neumím se pěkně ustrojit a upravit. A navíc nosím děsné brýle...“ (Věř mi – v té
době sehnat hezké brýle byl opravdu problém!) „Všichni se na mě určitě dívají, jak nemožně
vypadám. Pravda, ve škole mi to docela jde, ale s tímhle zjevem se přece žádnému klukovi líbit
nemůžu! Sice bych ráda měla jednou manžela hodného, čestného, statečného, rozumného, který
bude mít rád mě i naše děti, bude se umět postarat o rodinu – ale copak si s tímhle vzhledem můžu
nějak moc vybírat? Ten, co si mě teď všímá, sice chodí občas do hospody a kouří, možná mu jde
spíš o to, aby se pobavil, než o hluboký vztah, ale má snad o mě zájem někdo jiný?! Skoro
všechny spolužačky už s někým chodí…“
Už tehdy, když jsi byla malá v peřinkách, jsem myslela na Tvoji budoucnost. Až jednou vyrosteš –
budeš mít muže, který Tě bude milovat a chránit jako něžný květ? Nebude Ti někdo ubližovat? Kéž
bys počkala na svého prince z pohádky, který bude ochoten nespěchat, vytvořit hluboký vztah, a to
nejintimnější uchovat do manželství, na někoho, s kým si budeš opravdu rozumět, na lásku na celý
život. Nemohu pomyslet na to, že by Tě někdo využil a pak odhodil – jako kelímek na jedno použití
– a to snad jen proto, že bys možná měla pocit, že za víc nestojíš!
Jsi vzácná! Jako každý člověk, i Ty máš nesmírnou cenu. Jsi pro nás takový dar! Díky Tobě jsem
mnohem víc pochopila Boží lásku. Na své lásce k Tobě jsem si začala uvědomovat, jak mě náš
Otec v nebi miluje:
„I když máš své chyby – miluji Tě, jsi můj poklad! I já jsem tedy pro svého nebeského Otce takový
poklad!
Miluje mě takovou, jaká jsem. I když se mi spousta věcí nedaří, jeden trapas střídá druhý a mám o
pár kilo víc než bych chtěla – vím, že mě miluje. Dává mi příležitost na mých nedostatcích
pracovat, povzbuzuje mě a pomáhá mi. Jemu ke slávě. Mému Pánu ke slávě. Cítím, že díky Jeho
pomoci je to se mnou už o něco lepší. Pořád je na čem pracovat. Celý život bude na čem pracovat!
Ale v tom všem klopýtání a lopocení mě můj Pán miluje!“
Ve všem Tvém klopýtání Tě budu milovat!
Moje milovaná dcerko, víš, že Tě Tvůj Stvořitel miluje? Takovou, jaká jsi. Raduje se z toho
dobrého, co je ve Tvém životě. Víš, že Ho bolí, pokud se trápíš nad tím, že jsi jiná, než bys chtěla
být, a myslíš si, že máš menší cenu než druzí?
Vzpomínáš na ten příběh o dvou nádobách, který jsme spolu jednou četly? I naše chyby jsou
k něčemu užitečné! V tom příběhu byly dvě nádoby na vodu. Jedna byla bezvadná, a byla na to
pyšná. Ta druhá byla ale naprasklá. Muž nosil domů vodu z daleké studny, každou nádobu
zavěšenou na jednom konci tyče. Než přišel od studny domů, polovina vody mu vždycky z prasklé
nádoby vytekla. Prasklá nádoba naříkala: „K čemu jsem? Polovina vody ze mě vyteče! Nejsem k
ničemu!“ Ale muž jí řekl: „Cožpak sis nevšimla, že květiny rostou jen na té straně cesty, na které
nosím tebe? Když jsem zjistil, že jsi prasklá, nasel jsem květiny na tu tvoji stranu. A už dva roky

denně zdobí můj stůl.“
Pamatuji si mnohé svoje povzdechy a slzy z dob, kdy jsem vyrůstala: „Nemám tak pěknou postavu
jako Andrea, krásné vlasy jako Petra, nejsem tak bystrá jako Marcela, tak společenská jako Věra,
vtipná jako Eliška, Lence se všechno daří, Alena má na každém prstu nápadníka…“ Bojím se, abys
nešla v mých šlépějích a nevzdychala jako já. ALE TY NEMUSÍŠ! Jsi, jaká jsi! Jsi, jaká máš být!
Jsi, jakou Tě Bůh stvořil! Když Ty budeš někým jiným, kdo bude Tebou?!
Milá dceruško, je mi líto, že musíš žít v době, kdy jsme z mnoha stran bombardováni laciným
sexem a různou špínou. „Vzory“ známých osobností, televize, časopisy, sexuálně vyzývavá móda.
Pokud se vědomě nerozhodneš být jiná než dav a žít životním stylem čistoty (přestože víš, jak
náročné je obstát), dnešní způsob života Tě vtáhne do sebe. Nedovol tomu, který nám našeptává zlé
myšlenky – ďáblovi, „lháři a otci lži“, aby zničil život Tvůj i Tvého okolí.
Bůh mě v mé nezkušenosti a naivitě chránil. I když jsem dělala jednu chybu a vylomeninu za
druhou. Vytahoval mě z louží, ve kterých jsem se někdy pěkně máchala. Díky Bohu mám manžela
hodného, čestného, statečného a rozumného. Má rád mě i Tebe. Stará se výborně o rodinu. Bůh se
dal poznat jemu i mně a dal nám i Tebe! Ale kvůli mým komplexům méněcennosti to mohlo
dopadnout úplně jinak. Kolik mých vrstevnic je rozvedených, svobodných matek, či jinak
využívaných a zneužitých…?! I když to se mnou nakonec dopadlo dobře, životem si nesu tolik
zranění a nehezkých vzpomínek!
Dodnes musím zápasit, když mne přepadne pocit, že mám menší cenu než druzí. Když se příliš
dívám na druhé lidi místo na svého Stvořitele, stačí mi jenom, když mě nějaký člověk odsoudí či
silně kritizuje. V Bibli jsou ale slova, která mi dávají sílu a naději. Rozhodla jsem se, že se stanou
mým životním heslem:
Z 1.listu Janova 4,19:
„My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás“ (i TEBE i MĚ)
a z listu Římanům 15,7:
„Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás“ (i TEBE a MĚ!!!)
Tvoje milující
Maminka

Bylo mi dvanáct, ležela jsem na gauči a četla román, který mi půjčila moje osmnáctiletá sousedka.
Příběh začínal být otevřeně sexuální a jak jsem četla dál, najednou jsem začala mít v břiše silný
pocit napětí. Bylo to neobvyklé, ale fakt dobré. Najednou jsem se cítila trapně a rychle jsem se
rozhlédla, jestli není někdo z rodiny poblíž. Nebyl. Pokračovala jsem ve čtení a užívala si ten nový
zvláštní pocit a dokonce i ten pocit viny, který se začal pomalu vkrádat.
Bylo mi čtrnáct, ležela jsem v posteli a snila o líbání a tak. Ta „a tak“ část byla trochu rozmazaná,
protože jsem neměla žádné zkušenosti, kterými bych podpořila svou představivost. Byla jsem
zmatená: Proč se při těchto myšlenkách cítím tak provinile a tak dobře zároveň?
Moje maminka je křesťanka a já jsem požádala Ježíše, aby odpustil moje hříchy a vstoupil do mého
života, když jsem byla hodně malá. Ale nechodili jsme do kostela moc často a já jsem moc
nechápala, co ma víra v Boha společného s „normálním“ životem. Tušila jsem, že Bůh by mohl mít
nějaké názory na tyto myšlenky a „věci“. „Bože,“ zeptala jsem se do noci, „kde je hranice?“ Tu noc
jsem měla živý sen o mé učitelce hudby ze školy, paní C. Ona a její dcera stály před naším domem.
Paní C. řekla: „Maruško, až budeš mít kluka, tohle můžeš dělat...“ a sklonila se k ní a dala jí letmý
polibek na rty. Vzbudila jsem se a věděla, že to je správné, ale nebyla jsem z toho šťastná.
Bylo mi šestnáct, ležela jsem na louce a ten kluk, křesťan, po kterém jsem toužila celý školní rok,
Pavel, se nade mnou nakláněl. „Můžu ti dát pusu?“ zeptal se s úsměvem. „Ano.“ (A v mysli: ANO!
Konečně!) Políbil mě, sladce – a pak vážně. A pak hodně. Realita líbání byla mnohem silnější než
moje sny. Byla jsem v tom po uši, ani jsem nevěděla jak. O tři hodiny později jsem přišla domů a
moje maminka na mě čekala. Řekla jsem jí, že mám za sebou svůj první polibek. Nic moc neřekla.
Šla jsem spát zmatená, rozjařená a trochu vyplašená.
Bylo mi sedmnáct, ležela jsem v posteli potom, co jsem byla venku s Pavlem a myslela na všechno,
co jsme ten večer dělali. Znova jsme posunuli hranice trochu dál. Znova jsme nějak dokázali nemít
sex ...ale těsně. Moje tělo bylo stále ještě plné adrenalinu a celé se chvělo. „Vím, že bych měla mít
špatný pocit z věcí, které děláme,“ řekla jsem do tmy, „ale vím, že kdybych měla šanci udělat to
znovu, šla bych ještě dál.“ Zasmála jsme se a pomyslela jsem si: „Jak to může být špatné, když se
cítím tak dobře?“ Stále jsem ještě nechápala, jak by něco, co se zdálo být tak přirozené, příjemné a
tak …dobré, mohlo být hříšné? A je to opravdu tak? Bible nemluví o dotýkání, zkoumání těla,
mazlení ...a copak nějaký verš dokonce nepodporuje líbání? „Je to všechno vůbec hřích?“
Bylo mi osmnáct, ležela jsem na pokoji na kolejích, a myslela na Pavla. Cítila jsem se v našem
vztahu jako v pasti. Milovala jsem ho, ale ...prostě jsem si chtěla být jistá, že se vezmeme. Někdy
jsme o tom mluvili, a mě to připadalo jako to nejlepší řešení pro naše … no … touhy. Byla jsem
zapojená do školní křesťanské skupiny a věděla jsem, že kdyby moji noví přátelé věděli něco o tom,
co dělám...naštěstí se nikdo neptal! Snadno se to skrývalo. A nakonec my jsme spolu nespali.
Alespoň jsem se mohla držet svého „technického“ panenství. Ale manželství by zastavilo tuhle
horskou dráhu „touha-vina-pokrytectví“, která se podepisovala na mě a na mém vztahu s Pavlem.
Bylo mi devatenáct a mluvila jsem s Pavlem telefonem. Řekl, že když mluvil s jedním starším
křesťanským mužem, přiznal mu naši sexuální aktivitu několika posledních měsíců. Bylo toho
hodně k přiznání. „Klárko, on mi navrhl, abychom si dali pauzu.“ Ticho. Mačkala jsem v ruce
sluchátko. „Takže je to tady, co? Je to konec?“ Pavlův hlas zněl až moc klidně: „Jo, myslím, že jo.“
Potom, co jsme zavěsili, jsem se cítila strašně zlomená. Během dalšího týdne jsem měla velmi
zvláštní pocit, že mi něco chybí – jako kdyby z mého těla byl odstraněn nějaký orgán. Ale s tím
také přišel pocit neskutečné svobody. Začarovaný kruh touhy a viny byl přerušen. Bůh ve svém
milosrdenství ten vztah ukončil a ukončil také hřích, který jsem neměla odvahu ukončit sama.
Bylo mi dvacet, ležela jsem v posteli a myslela na Jakuba, kluka, který se mi líbil. Byl o trochu
starší než já a byl vedoucím naší kolejní skupinky a zdál se být prostě...fakt svatý. Čistý. A to ve
mně vyvolávalo výčitky svědomí. „Co by řekl, kdyby věděl, co jsem dělala s Pavlem? Co by

jakýkoliv kluk, který jde za Bohem, řekl na tvé sexuální experimenty s tvým bývalým přítelem?“
Nesnesla jsem pomyšlení na to, co jsme s Pavlem dělali. Nikdy jsem na to nemyslela schválně, ale
vracelo se mi to ...a s tím i palčivý pocit studu. Modlila jsem se, aby Bůh vymazal všechny tyhle
vzpomínky z mojí mysli, ale neudělal to. Strašně moc jsem si přála vrátit se a dělat všechno jinak.
Styděla jsem se za tu holku, co dělala s Pavelm ty věci. A moc jsem se styděla, že já jsem ta holka.
Co jsem se naučila ze svých chyb
Snaha naplnit oprávněné potřeby neoprávněným způsobem
Už je to 10 let, co jsme se s Pavlem rozešli, ale pamatuji si všechnu tu touhu, hanbu a zápasy, jako
by to bylo minulý týden. V tu dobu ta touha byla příliš silná. Nebyl to jen tělesný chtíč...u holek to
je zřídkakdy. Sexuální vztah pro mě znamenal dvě velké věci: ujištění a bezpečí. Když se mě Pavel
dotkl, cítila jsem se krásná a přitažlivá. Od začátku puberty jsem zápasila s pocitem, že jsem
nepřitažlivá a nejsem ženská. Vědomí, že dokážu, aby mě Pavel sexuálně chtěl, byl způsob, jak
jsem se snažila naplnit tuto potřebu a cítit se krásná. To, že jsme měli tělesný vztah, nás také víc
spojilo a já měla pocit, že ten vztah mám zajištěný. Myslela jsem si, že když mu dám víc sebe, tak
mě neopustí a neodmítne. A kromě toho, jsem chtěla být „Klárka a Pavel“, ne jen „Klárka“. Na tom
se dala postavit identita. Nebo jsem si to alespoň myslela.
Tyto potřeby jsou oprávněné – potřeba být chtěná a krásná je správná! Potřeba cítit se v bezpečí je
správná. Ale způsob, jakým jsem se snažila naplnit tyhle potřeby, byl tak nesprávný, že se nakonec
obrátil proti mně. Čím víc jsme Pavel a já zabředali do hříchu, tím méně bezpečná jsem se cítila:
tím, že jsem mu dala přístup k mému tělu, jsem mu dala moc mě hluboce zraňovat bezohlednými
poznámkami a necitlivostí. Velmi jsem žárlila na jiné dívky a dívky z jeho minulosti. Vzdala jsem
se své touhy pracovat a sloužit v zahraniční a zůstala doma, abychom se nakonec mohli vzít.
Přátelství a úcta, které jsme měli na začátku našeho vztahu, se vytratily a my jsme byli stále víc a
víc spojeni pocitem studu a povinnosti: „Teď už prostě musíme zůstat spolu.“ Bojovala jsem,
žadonila a kradla, abych dostala, co jsem chtěla, ale skončila jsem jen s větší bolestí a zraněními.
Ach, krásné dívky … prosím, poslouchejte, co říkám, protože tohle nejsou laciné pravdy. Každá
potřeba, kterou máš, je v Bohu naplněna. On je ten JEDINÝ, který tě může naplnit a skutečně
uspokojit. A víš, co? Myslí si, že jsi krásná … Má spočítány všechny vlasy na tvé hlavě a s péčí tě
utvořil v lůně tvé matky.1 Každá piha, tvá výška, šířka a tvůj úsměv – to všechno jsou věci, které ho
velmi těší. Má radost z rozmanitosti, takže tě stvořil úplně jedinečnou. Tvé tělo je vzácné a je
vzácné pro něj – bydlí tam jeho Duch. „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého,
který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné.
Proto svým tělem oslavujte Boha.“ (1. Korintským 6, 19-20) V něm je naše skutečné bezpečí a naše
skutečná totožnost. Kdo jsi? Milovaná Krále! Bůh si nás vyvolil v Kristu dřív, než umístil hvězdy na
nebeskou klenbu a stvořil vodu. Jsme „svatí a bez poskvrny před jeho tváří. V lásce nás předem
určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny.“ (Efezským 1, 45) Nemusíš se vázat na kluka, abys získala jistotu a postavení – tvá jistota je v Kristu a tvé
postavení je vedle něj po pravici Boží!
Velká lež: Bůh je nepřející a proto teď nemůžu mít pohlavní styk
„Bůh není dobrý.“ Toto je největší lež – a nejstarší. Když Eva mluvila s hadem v Edenu, pokroutil
Boží pravdu a pak ji popřel. „Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v
den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." (1. Mojžíšova 3, 45) Zjednodušeně řečeno - „Bůh ti nechce dát skvělé věci, protože není dobrý.“ Toto se skrývalo v
tom, čemu jsem věřila, když jsem tehdy byla s Pavlem. Věci, které jsme spolu dělali, nám dávaly
skvělý pocit a otevřely mi úplně nový svět. „Jak by všechno tohle potěšení mohlo být špatné?“
šeptal sladkým hlasem had.
„Když Bůh říká, že bychom to neměli dělat, je jako závistivý starý učitel, který vás nenechá bavit se a dělat to, co je
přirozené.“
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Problém byl v tom, že jsem nechápala, že je v tom zamíchána lež i pravda a že logika toho Zlého je
celá špatně. Pravda je v tom, že dělání těchto věcí bylo skvělé a vzrušující, zábavné a přirozené –
protože Bůh stvořil sex a naše těla tak, abychom si sex a sexuální aktivity užívali. Sex je dobrá věc.
Lež byla v tom, že nešlo o to, že Bůh mi nechtěl dovolit dělat něco dobrého, ale žádal mě, abych
počkala na něco tisíckrát lepšího. Vlastně mi chtěl dát něco mnohem lepšího než to, co jsem chtěla
teď hned. Stačilo jen, abych věřila, že má pro mne to nejlepší a počkala na to. Pravda je taková:
„Když Bůh říká, že bys něco neměla dělat, je to proto, že má pro tebe něco mnohem, mnohem
krásnějšího a chce ti požehnat mnohem víc, než si dokážeš představit.“ Ale já jsem si zvolila lež,
vzala si, co jsem chtěla a spadla přímo do pasti nepřítele.
Skrytý boj - myšlenky
Scéna, kterou jsem popsala na začátku, kdy mi bylo dvanáct a četla jsem ten román, je v mé mysli
stále velmi živá. A moje mysl je místo, kde satan začal zabírat území a kde začal můj sexuální
hřích. Když jsem začala číst ten román a jiné podobné knížky, otevřelo mi to svět chtíče a snění.
Uspávala jsem se večer tím, že jsem myslela na líbání a jiné „věci“; snila jsem o tom ve škole a do
mých představ jsem si doplňovala toho kluka, který se mi zrovna líbil. Chtěla jsem cítit ten stejný
skvělý pocit v břiše. Doma moji rodiče hlídali, na co se dívám v televizi, ale bylo tak snadné jít k
mojí kamarádce a dívat se na televizi a filmy, které „krmily“ moji představivost. Ježíš řekl, že když
se na někoho díváme chtivě, je to stejné jako cizoložství. (Matouš 5, 28). V tom věku jsem ještě ani
nepolíbila kluka, ale už jsem byla „namočená“ v sexuálním hříchu.
Možná nejsi ve vztahu; možná nejsi sexuálně aktivní, ale téměř všechny dívky a mladé ženy, se
kterými jsem mluvila, zápasí se sexuálními myšlenkami. Někdy ty myšlenky ani nemusí být o sexu
jako takovém … někdy dokonce i pomyšlení na to, jak by mohl říct mé jméno, způsobilo, že mi
srdce začalo bít rychleji a dech se mi zatajil. Nebo se možná takhle dotkne mé ruky, nebo se na mě
takhle podívá … Nemůžeme si dovolit takové myšlenky. Jsou nebezpečné, protože jsou tajné: nikdo
o tom nemusí vědět a dají se v klidu skrýt. A není snění stále jen pokusem obejít lepší plán, který
pro nás má Bůh? Nesnažíme se jen netrpělivě urvat, co chceme, s pocitem, že Bůh nám krutě brání
v něčem dobrém? A i když naše denní sny nejsou otevřeně sexuální, stále potřebujeme „uvést tyto
myšlenky do poddanství“. „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné,
spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí
pochvalu.“ (Filipským 4, 8 – kurzíva autorky) Když sníme o tom, co by se mohlo stát s nějakým
klukem, myslíme na věci, které nejsou pravdivé – protože nejsou skutečné.
Stále v této oblasti nemám úplné vítězství. Když se cítím osamělá nebo nepřitažlivá nebo když jsem
unavená nebo smutná, prostě, když jsem zranitelná, je tak snadné sklouznout k sexuálně chtivým
myšlenkám. Je to nejsnadnější v posteli, když usínám nebo když se budím. Minulé léto jsem řekla
malé skupince přítelkyň, že jeden z mých cílů je, aby Bůh naplnil mé myšlenky, když se budím a
usínám.(Žalm 63, 7) A On mi skutečně pomohl uvědomit si, co dělám, když jsem začala myslet na
tyto věci a začala jsem volat k Němu, aby mi pomohl.
V 2. Korintským 10, 4-5 apoštol Pavel píše: „Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše
pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna
Krista.”(kurzíva autorky) Můj tatínek se bojí švábů. Říká, že je nesnáší, protože je velmi těžké se
jich zbavit. “Máte jednoho a najednou jich jsou stovky – množí se ve zdech.” To je obraz, který mi
pomáhá pochopit tento verš. Myšlenky nám mohou běhat myslí tak rychle, že si toho ani
nevšimneme, dokud neuděláme nebo neřekneme něco, co prozradí, že necháváme tyto myšlenky
růst (rozmnožovat se ve zdech)...... Když nám v mysli začnou běhat nečisté myšlenky, musíme je
chytit a vytáhnout na světlo Ježíše Krista. Boj o čistotu začíná v naší mysli. Ježíš musí být Pánem
našeho myšlenkového života.
Pro některé z nás možná nebude stačit jen přestat myslet tyto myšlenky. I pro mě je to hřích, se
kterým bojuji mnoho let, a někdy je toho víc, než dokážu zvládnout. Jeden autor říká, že nemůžeme
jen pasivně odolávat chtíči, ale musíme proti těmto myšlenkám a představám jít do války. Radí
nám, abychom nedali nečistým myšlenkám víc jak 5 sekund: dvě sekundy na odmítnutí myšlenky,

další dvě na to, abychom poprosili Boha o pomoc. Pak si můžeme představit Kristovo ukřižování –
potrestán za náš hřích, platil cenu za hříšné, chtivé myšlenky.2
Další praktický krok jak porazit tyto myšlenky je, že začneme dělat něco jiného. Když jsem v
pokušení začít mít hříšné myšlenky při probouzení, dobrou reakcí je odmítnout to, vylézt z postele a
začít den. A když nečisté myšlenky přicházejí, když jdu spát, nejlépe udělám, když si začnu něco
číst. Dokonce věci jako uklízení, telefonát kamarádce nebo procházka mohou být způsoby jak
porazit chtíč. Dělej něco! “Chtíč roste v zahradě nicnedělání.”3
Nemysli si, že jen proto, že nemáš sexuální styk nebo nemáš vztah, můžeš brát svou sexální čistotu
za samozřejmost. Pokud jsou naše skutky čisté, ale naše mysl je plná špíny, jsme jako farizeové,
které popisoval Ježíš v Matoušovi 23, 27: “Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se
obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké
nečistoty.” Když máme čistou mysl, máme skutečnou čistotu. Když máme čistou mysl, ctíme tím
Boha a nakonec i muže, kteří se stanou našimi manželi.
Nevědomost není blaženost: Jak daleko opravdu je příliš daleko?
Když jsem začala číst ty knížky, přemýšlet o sexu a líbat se s Pavlem, nevěděla jsem skoro nic o
Božích měřítcích. I když jsem věděla, že tím snem, který jsem měla ve 14 letech, ke mně mluvil
Bůh, nebyla jsem zvyklá slyšet Boží hlas. Nechodila jsem do žádné mládežnické skupiny, jen občas
do církve a neměla jsem žádné blízké křesťanské přátele. Protože můj tatínek nebyl (a stále ještě
není) křesťanem, nemluvili jsme doma o víře. Sexuální aktivita nebyla něco, o čem bych slyšela
mluvit z Božího pohledu. Věděla jsem, že vlastní sexuální styk před svatbou je špatný a myslela
jsem si, že líbání je v pořádku. Ale brzy jsem si v našem vztahu s Pavlem uvědomila, že mezi
líbáním a sexem je dlouhý úsek šedé mlhy a už jsem se v tom topila. A tak i když jsem měla
neurčitý pocit viny, jsem se díky této nejasnosti vydala cestou nejmenšího odporu: dělala jsem si,
co jsem chtěla. “Hlavně, když spolu nespíme...” se stalo mým heslem. Ale můj postoj a chování
byly přesně takové, jak to popisuje apoštol Pavel v Efezským 4, 19: “Otupěli, propadli bezuzdnosti
a s chtivostí dělají hanebné věci.”
Milovaná Boží dcero, budu k tobě upřímná. Pokud chceš omluvit svou sexuální nečistotu, klidně
můžeš. Můžeš si obhájit, že sex před manželstvím a sexuální aktivity jsou v pořádku – dokonce i s
použitím Bible a pomocí líbivé teologie. Pokud to děláš, chci ti říct, že tvoje srdce je svázáno
hříchem, ztratila jsi citlivost vůči Bohu a nerespektuješ jeho svatost a jeho slovo. Prosím, nenech se
chytit do pasti pokusů ospravedlnit si hřích.
“Neboť toto je Boží vůle: vaše posvěcení, totiž abyste se zdržovali od smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou
nádobou (tzn. tělem) v posvěcení a úctě, ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha), aby nikdo nepřekračoval
meze a neoklamával v této věci svého bratra, protože Pán je toho všeho mstitelem, jak jsme vám také předem řekli a
dosvědčili. Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo tedy toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha,
který nám také dal svého Svatého Ducha.”
1. Tesalonickým 4, 3-8 (Nová Bible Kralická, kurzíva autorky)

Mezi držením se za ruce a sexuálním stykem je postupné pokračování sexuální aktivity. Objímání,
líbání se zavřenými ústy nebo jemné líbání, francouzské líbání (s otevřenými ústy), dotýkání se
prsou, genitálií, nahota, orální sex. Nedávno jsem mluvila s malou skupinou mladých křesťanských
žen o tom, jak daleko je příliš daleko. Jejich první odpovědi mě překvapily: “No, myslím, že to
záleží taky na něm, jak daleko zajdeme. Musíme se rozhodnout spolu.” Ale když jsme o tom
mluvily dál, zvlášť o dotýkání, připustily, že jsou místa, kam by určitě nechtěly zajít. Jedna dívka to
řekla natvrdo: “Tady a tady,” řekla a ukazovala na svá prsa a genitálie. “To je zakázané území.”
Když přemýšlíme o tom, kde určit hranice, musíme zvážit dvě věci: Zaprvé: Je to hřích? V Přísloví
5 varuje pisatel “svého syna” před smilstvem. Přeje si, aby jeho syn neustále nacházel uspokojení v
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ňadrech své manželky. “Budiž požehnaný pramen tvůj, a vesel se z manželky mladosti své.
Laně milostné a srny utěšené; prsy její ať tě opojují všelikého času, v milování jejím kochej se
ustavičně. Nebo proč bys se kochal, synu můj, v cizí, a objímal život postranní.” (Přísloví 5, 18-20,
Bible Kralická) Je zajímavé, že používá větu “objímal život....” a ne “ležel s ...” V anglickém
překladu je totiž místo slova “život” slovo “ňadra”. Ať už jsou “ňadra” myšlena doslova nebo je to
jemnější výraz pro sexuální styk, myšlenka je stále stejná. Dotýkání se prsou je něco, co patří do
manželství – ne mimo ně. A pokud je tato aktivita ponechána do manželství, pak další činnosti,
které přicházejí potom, by se také neměly dít mimo manželství. Toto rozhodnutí nevyžaduje žadný
rozhovor s jakýmkoliv přítelem – petting prsou, genitálií, nahota, orální sex, atd. jsou před
manželstvím hřích.
Druhá otázka je tato: Přinese to pokušení? Pokušení samo o sobě není hříchem, ale musíš se
vyhýbat situacím, které by mohly vést k sexuální touze, která tě může pokoušet k hříchu. V Písni
Písní (Jaká skvělá kniha! Jsem tak ráda, že je v Bibli!), “milovaná” třikrát varuje své přítelkyně:
“Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních: nebuďte a nezburcujte
lásku4, dokud nebude chtít sama.” (Píseň Písní 2, 7; 3, 5; 8, 4) Sexuální touha je neuvěřitelně silná.
Ani ty ani tvůj kluk (nebo snoubenec) byste neměli tu sílu v sobě probouzet, dokud nemůže najít
naplnění v sexu. Snaha udržet sexuální touhu je jako snaha zadržet vlny moře. Jedna kamarádka,
která má ve své minulosti sexuální nečistotu, v slzách vyznala: “Někdy jsou mé touhy tak silné, že
mě děsí.” Dcery české, nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebudete vdané. To pokušení – a
trápení – nestojí za to.
Ale co líbání? Jiná holka z mládeže mluvila o tom, jak se se svým klukem dohodli, že se nebudou
líbat, dokud se nezasnoubí. “On měl problémy [se sexuální nečistotou] v minulosti a já jsem nikdy
nikoho ani nepolíbila a tak jsme se rozhodli nelíbat se,” vysvětlovala mi. “Někdy jsem ho opravdu
chtěla políbit. Dokonce moje spolubydlící říkala, že nemusíme čekat, protože náš vztah je od Boha
a je bezpečný.” Ale pak se rozešli a ona je moc ráda, že se rozhodli nelíbat se. “Rozchod je potom
snažší – i když to pořád není lehké, nemusím ničeho litovat.” Moje sestra a její manžel se rozhodli
nepolíbit se až do svatebního dne. Byli tak rozhodnuti zachovat si čistotu, že si stanovili půlnoční
večerku a po půlnoci už spolu netrávili čas. “Nic dobrého by se tak pozdě nestalo – je to příliš
mnoho pokušení.” Jiná kamarádka právě začala s někým chodit a dali si hranici u příležitostných
objetí.
Pokud tě líbání, dokonce i se zavřenými ústy, sexuálně vzrušuje, nedělej to. Pokud je objímání,
masáž zad nebo držení se za ruce příliš i jen pro jednoho z vás, nedělejte to. Nezpůsobte, že by váš
bratr zakopl.5 Já znám své hranice a rozhodla jsem se počkat s naším prvním polibkem, dokud
nebudeme zasnoubení (i když možná budeme muset počkat s tím polibkem až do svatby, podle
toho, jak na tom bude on) Chtěla bych tě povzbudit, aby sis už teď určila jasnou hranici, ať už jsi ve
vztahu nebo ne. Pokud nemáš přítele, pamatuj si, že až ho budeš mít, možná budeš muset tu hranici
posunout, aby on nebyl v pokušení. Ale ať se děje cokoliv, nepřekračuj svou hranici. Pokud tě bude
nutit hranici překročit, pak tě nerespektuje a měla bys zvážit rozchod.
Dannah Gresh říká: “Zůstaňte na veřejnosti a zůstaňte stát!”6 Dodržování těchto rad nám pomůže
vyhnout se mnohým pokušením. Během posledních pár let jsem slyšela o jedné věci, kterou dělá
mnoho mladých křesťanských dvojic. Spí spolu v jedné posteli. Lehnout si spolu, objímat se, trávit
čas na místech, kde vás nikdo nevidí ... to všechno jsou nebezpečné činnosti. Znovu musím
zopakovat, že sexuální touha je mocná síla a když se vystavíte takovýmto situacím (o samotě, vleže,
části těla se dotýkají), otvíráte se hříchu. Ale nejen to: Bible říká, že bychom se měli “vyvarovat
všeho, co vypadá zle.” (1.Tesalonickým 5, 22)7 a když trávíte spoustu času sami tam, kde vás nikdo
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nevidí, lidé se mohou začít domnívat, že spolu máte sexuální styk. Prosím, nedávejte jim vůbec
žádný důvod pochybovat a buďte příkladem pro další věřící.
“Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v
čistotě.”
1. Timoteovi 4, 12

Vzájemná odpovědnost: Hřích odděluje, vyznání obnovuje
Když jsem vězela v sexuálním hříchu s Pavlem, měla jsem pocit, že jsem ten největší pokrytec.
Lidé ve škole a v práci si mysleli, že jsem taková milá nevinná křesťanka. “Co by na to asi řekli,
kdyby věděli, co jste vy dva dělali včera večer?” zákeřně mě trápil ten zlý. “Nikdo se nedozví, jaká
ve skutečnosti jsem, “ myslela jsem si a snažila jsem se udržet tuto část mého života co nejdál od
ostatních. Uvízla jsem ve spirále: hřích způsoboval stud, který způsobil, že jsem se oddělovala a
skrývala před lidmi a Bohem, toto oddělování způsobilo, že hřích byl ještě snažší, což způsobovalo
více studu ... a tak dál. Jasně, stále jsem pokračovala v “křesťanském životě”: četla jsem Bibli,
modlila se a chodila do církve. Ale přicházela jsem o Boží požehnání a o živý vztah s Ním. Byla
jsem v pasti a cítila jsem se velmi, velmi sama.
Klíč k tomu, jak se dostat z té roztočené spirály, je vyznání. Nejdřív to vyznej před Bohem. Přestaň
se snažit ospravedlnit se, skrýt své hříchy a obviňovat ostatní. Vždyť on už to ví! Nic se neskryje
před jeho pohledem. Pokud si myslíš, že tvůj hřích je příliš velký nebo hnusný nebo si myslíš, že ti
nemůže nebo nechce odpustit, tak to jsou nepřítelovy lži, které tě mají držet v pasti. Nenech se
ovládnout touhle pokřivenou pýchou. Nemůžeš udělat nic tak zlého, aby ti nemohl odpustit ...
nedokážeš takhle moc zhřešit! Jeho dobrota je o tolik větší než naše špatnost. “Hospodin vyčkává,
chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi.” (Izajáš 30, 18b) Čeká. Chce, aby ses k
němu obrátila a byla upřímná! Bůh touží po tom, aby s námi mohl být v živoucím vztahu a to nejde,
když jsme zapleteni v hříchu. Jakmile to před ním vyznáš, vylije své požehnání.
“Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.”
Skutky 3, 19a

Za druhé, vyznej to také někomu jinému. Doufám, že máš ve svém životě alespoň jednu ženu, která
jde opravdu za Bohem. Když jsem vězela v sexuálním hříchu, vyznávala jsem to Bohu (někdy, i
když jsem toho opravdu nelitovala), ale dokud o tom nevěděl někdo jiný, moc hříchu nebyla
zlomena. Je moc důležité to někomu říct! Musí to být někdo, kdo má silný vztah s Bohem. Měla by
tě mít ráda a přijímat tě, ale zároveň by se měla pevně postavit proti hříchu. Vidím to znovu a
znovu – když se hřích vynese na světlo před ostatní lidi, ztrácí moc. Když se mi jedna kamarádka
přiznala, že jsou s přítelem v sexuálním hříchu, muvily jsme o tom a modlily se za to a ten
začarovaný kruh hříchu brzy skončil. Věřící kamarádka nebo žena může být tím klíčem k uzdravení
a svobodě! Já to dělám pořád – říkám jedné své kamarádce “moje zpovědnice” a svěřuji se jí, když
zápasím s hříšnými myšlenkami. Nedávno mi začalo dělat starosti moje chování vůči jednomu
nevěřícímu klukovi, který mě mírně fyzicky přitahoval a tak jsem to naplno přiznala této své dobré
kamarádce. Dělám to, aby tyto hříchy, nebo i jen pokušení, nade mnou neměly moc.
Ach, kdybych tak ...
Je to už deset let, a já jsem vděčná Bohu, že já a Pavel jsme se rozešli. Bylo to něco, co Bůh udělal
ve své lásce a milosrdenství, protože já sama bych to neudělala. Šla jsem s Pavlem před pár měsíci
na oběd a úplně mě dostalo, jak je Bůh moudrý a dobrý. Od svých šestnácti do devantenácti let
jsem chtěla jen Pavla a teď vidím, jak to bylo nemoudré a nesprávné. Vzpomínám na tyto léta
vzpoury vůči Bohu s lítostí. Myslím s lítostí na to, jak se mi Pavel stal modlou. Myslím s lítostí na
čas, energii a city, které jsem promarnila v našem vztahu. Mohla jsem strávit ten čas úplně jinak!
Kdybych tak tehdy mohla lépe svědčit svým přátelům o Kristu, kdybych tak chodila do mládeže a
zapojila se v církvi, kdybych tak...
Krásné dívky, nechci, abyste vy něčeho musely litovat! Pokud jste v sexuálním vztahu s klukem,

vím, že teď skrz to nedokážete vidět. Ale prosím, zkuste začít – vyznejte to Bohu, vyznejte to
kamarádce ... a opusťte ten vztah. Ano – rozejděte se. Snažit se jít zpět v sexuální oblasti je
vpodstatě nemožné a jediný způsob, jak se z toho dostat, je ten vztah opustit. Poslouchejte, co k
tomu říká Bůh: “Utíkejte před smilstvem! Každý hřích, který člověk udělá, je mimo tělo; kdo však
smilní, hřeší proti vlastnímu tělu.” a “Utíkej tedy od mladických žádostí a následuj spravedlnost,
víru, lásku a pokoj spolu s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.” (1 Korintským 6, 18; 2
Timoteovi 2, 22 , NBK, kurzíva autorky) Já vím, že ho miluješ; vím, že to může být ten pravý. Ale
poslechni v tom Boha. Pokud je to pro vás dva Boží vůle, abyste zase byli spolu, On to udělá ve
svém čase. Prosím, důvěřuj mu v tom. Záleží mu na tobě víc, než tobě záleží na tobě samotné.
Poslechni ho v tom a budeš překvapená, jak ti požehná.
“Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám
dát naději do budoucnosti.”
Jeremjáš 29, 11

Bůh stvořil sex, aby byl dobrý!
Sex spojuje
Od kdy se jedna a jedna rovná jedné? Od počátku. Když Bůh stvořil svět a všechno v něm, viděl, že
to bylo dobré. Jediná věc, které nebyla dobrá, byla to, že Adam byl sám. Tak Bůh stvořil Evu a
představil ji Adamovi. “Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním
tělem.” (Genesis 2, 24) Když je tázán na rozvod, Ježíš cituje tento verš a říká: “...takže již nejsou
dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" (Matouš 19, 6) Apoštol Pavel také cituje
verš z Genesis, když mluví o sexuální nečistotě: “Anebo nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s
ní jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo."” (1 Korintským 6, 16, NBK ) V
Radách zkušeného ďábla odhaluje starší, zkušenější démon mladšímu démonu “pokušiteli” některé
Boží záměry se sexem:
“Pravdou je, že kdykoliv muž spí se ženou, tak mezi nimi vznikne spojení, ať se jim to líbí nebo ne, nadpřirozené spojení,
které navždy přináší buď radost nebo utrpení. ... toto nadpřirozené spojení má dát vzniknout – a příliš často dává, pokud
se do něj poslušně vstupuje – lásce a rodině.”8

Když se budete se svým manželem milovat, stanete se jedním. A vytvoří to mezi vámi hluboké
spojení. Není to úžasné? Vytváří se to “napřirozené” spojení, které buduje hlubokou blízkost a vede
k dětem ... více blízkosti a společenství. Genesis 24 je krásný příběh Izáka a Rebeky. Nejdříve Bůh
zázračně ukáže Abrahamovu služebníku, že ona je tou pravou pro Izáka. Ona souhlasí, že odejde do
neznáma a stane se Izákovou ženou. Rebeka se blíží ke svému novému domovu a v dálce přes
večerní pole zahlédnou jeden druhého. Když se Izák přiblíží, Rebeka se zahalí do svého závoje a
pak se setkají. “Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou. A
zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky.” (Genesis 24, 67) Ta láska a něha jsou vidět i
v tom krátkém vyprávění: Izák se rmoutil nad smrtí své matky a to, že si vzal Rebeku a miloval se s
ní, mu přineslo útěchu. A nakonec skrze jejich potomky přišli Jákob, Juda, David ...a Ježíš Kristus.
Sex hluboce a důvěrně spojuje muže a ženu, tvoří rodinu a umožňuje hluboké společenství.
“Takový je milý můj, takový je můj přítel, jeruzalémské dcery.”
Píseň písní 5, 16b

Sex přináší potěšení
“Klárko, víš, co řekla? Že jeden z důvodů, proč se manželské páry vždycky snaží dávat dohromady
svobodné, je ten, že sex je tak skvělý!” řekla moje kamarádka Jana a citovala jednu starší vdanou
křesťanku. “Fakt?” zasmála jsme se, “tak to se na něj vážně těším.” Uvědomujete si, že sex stvořil
Bůh? A víte, že ho stvořil tak, aby byl potěšením? Četly jste někdy Píseň Písní? Přečtěte si ji a
uvidíte, jak má vypadat sex! Potom, co se prokousáte starobylými středovýchodními metaforami
(“...vlasy tvé jsou jako stáda koz,...? Kozy smrdí!), podívejte se na to, jak smyslná je celá kniha.
Zapojuje zrak, chuť, čich a dotek – způsob, jak se popisuje láska a sex, je bohatý a krásný. Med a
8
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víno, koření a vůně, ovoce a květiny – všechny tyto obrazy ukazují na to, že sex má být potěšením a
to potěšením pro všechny smysly. Tito milenci se radují ze svých těl. Sexuální vztah mezi milým a
milou je někdy hravý a jindy vážný, někdy bolestný a jindy uspokojující ... zcela pohlcující a
vzrušující. Jen si to představte – to všechno je v knize Bible, která byla inspirována Bohem.
Další důkaz toho, že Bůh chce, aby nám sex přinášel potěšení, je v tom, jak Bůh vymyslel naše těla.
Během sexu tělo produkuje hormon oxytocin, který “má za úkol pomáhat jedincům budovat silná
citová pouta a tak si vysloužil přezdívku tulivý hormon.”9 Během sexu se také vylučují endorfíny.
Endorfíny jsou přirozené opiáty těla, které blokují bolest a způsobují pocity rozkoše. Tyto endorfíny
a hormony tu nejsou náhodou. Bůh stvořil tělo tak, aby si užívalo sex ...a to hodně.10
Jedna z mých nevěřících kamarádek si jednou stěžovala, že podmínky pro přijatelný sex jsou v
křesťanství příliš úzké. (tzn. pouze v manželství, mezi mužem a ženou). Samozřejmě, že má pravdu,
jsou zde podmínky pro to, kdy a s kým by sex měl být. A když se tyto podmínky naplní, když jsou
muž a žena v manželství, mají si sex plně užívat a radovat se z něj bez pocitu viny. Jedna americká
řečnice říká vdaným ženám:
“Představte si intimní chvíli se svým manželem. Uvědomujete si, že andělé v nebi oslavují tento moment jako něco
krásného – nedocenitelné umělecké dílo, obraz lásky a jednoty, která bude jednoho dne mezi námi a Bohem?”11

Sex a manželství nám ukazují něco o Bohu
Jedna tajemná stránka sexu je, že je to obraz našeho vztahu k Bohu. Zní to šíleně? Přemýšlejte –
církev není Kristův přítel nebo bratr, ale je to Kristova nevěsta. Apoštol Pavel často používá tento
obraz, když píše jednotlivým církvím. V listu Efezským Pavel používá tento obraz, když vysvětluje
manželské vztahy. Říká manželům, aby milovali své manželky stejně jako Kristus miluje církev a
obětuje se za její svatost. “Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou
ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus
pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla.” Také cituje ten verš o “jednom těle” z Geneze a pak
píše:
“Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi.”
Efezským 5, 28-32, NBK

Pavel si toto podobenství o manželství/sexu nevymyslel sám. V celém Starém zákoně je Izrael
zobrazován jako nevěsta (Jeremiáš, Ozeáš, atd.) Dokonce už na samém počátku Bůh stvořil sex a
manželství, aby nám zjevil sám sebe. Sex a manželství nám mají pomoci porozumět vztahu, který
mají věřící s ním, vášeň, kterou vůči nám cítí a potěšení, které chce, abychom v něm nacházeli.
Představte si to! Všechna ta nádhera a potěšení Písně Písní je něco, co můžeme mít ve vztahu s
naším živým Bohem.
“Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý - vrcholem radosti je být s Ním, v Jeho pravici je neskonalé blaho!”12
“Vskutku pokud pomyslíme na ta odvážná zaslíbení šokujících odměn v evangeliích, zdá se, že náš Bůh musí shledávat
naše touhy ne příliš silné, ale příliš slabé. Jsme polovičatá stvoření, pohrávající si s alkoholem, sexem a ambicemi, když
nám je nabízena nekonečná radost, jako když chce nevědomé dítě pokračovat v plácání blátivých báboviček v chatrči,
protože si nedokáže představit, co znamená nabídka prázdnin u moře. Necháváme se příliš snadno uspokojit.”13

Dopis mým sestrám
Neznám vás všechny, ale když zavřu oči, vidím množství dívek, které znám. Je to krásné moře
různých tváří, postav, věků, příběhů, kultur a zápasů. Některé z vás nikdy neměly kluka, některé z
vás jsou zmatené. Některé z vás se nemohou vymanit z pocitu viny, některé z vás netrpělivě čekají
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na den, kdy přijde ON. Některé z vás jste v moři nečistoty čisté a chcete v tom pomáhat ostatním.
Holky, tolik si přeji pro nás všechny, abychom byly čisté – tělesně i v myšlenkách. Doufám, že z
toho, co jsem napsala, cítíte, co mám na srdci – nechci vám dát seznam pravidel nebo vás soudit.
Nechci, abyste musely něčeho litovat; ale chci, abyste měly bohatý a rostoucí vztah s Bohem.
Nechci, abyste šly do manželství s bolestným nákladem vzpomínek a slzavými přiznáními; chci,
abyste měly požehnaná manželská lože. Moje touha po tom, abyste byly čisté, je tak velká, že vám
říkám některé tvrdé pravdy. Prosím, abyste je alespoň zvážily a neodhodily jako zákonické kázání
staré panny. Požádejte Boha, aby vám ukázal, co s tím vším máte TEĎ dělat.
Nepohrdám vámi. Prošla jsem si tím také a pravděpodpobně jsem “dělala horší věci” než mnohé z
vás. A vím, že kdybych teď byla ve vztahu, žádné z těch věcí by nebyly snadné. Tato oblast našich
životů se nás dotýká mnohem víc než kterákoliv jiná. Okolo naší sexuality a vztahů je tolik bolesti,
zápasů, strachu a zranitelnosti. Věřím, že je to proto, že když následujeme Boží plán, tak zažíváme
nezměrnou radost a potěšení. Vážně ... já to chci pro sebe a chci to pro vás. Chtějte to pro sebe
také! Nechte se tím motivovat k čekání na úžasný sex – sex s vaším manželem, sex, který je
požehnaný Bohem, sex, ze kterého se radují andělé.
Klárka

Můj příběh se podobá mnoha dalším. Často vidím kolem sebe lidi, kteří procházejí, prošli nebo se
chystají projít podobnými rolemi jako já a můj manžel a znova a znova věří stejným lžím a dělají
stejné chyby, které si začnou uvědomovat většinou, až když je už pozdě a nedají se vrátit zpět.
Kolik lidí si ve svém životě řekne: “Kdybych mohla žít život znovu, to a to bych určitě udělala
jinak.“ Jenomže každý máme jen jednu šanci prožít svůj příběh života a každý z nás se mockrát za
život dostává na různá rozcestí, kde se musí rozhodnout, kam a jak půjde po té své životní cestě dál.
Vím, že většina z nás neradi přijímáme napomínání a rady starších, co je dobré a na co si dát pozor.
K mládí patří chuť zkusit si vše po svém, trochu něco risknout, dělat věci jinak. Zvu tě k nahlédnutí
do části mého života.
Začátek krásné pohádky
Bylo mi sedmnáct let, když jsem poprvé viděla svého budoucího manžela Jirku. Na čtrnáctidenní
brigádě jsme šli s partou asi pěti holek ze třídy do kina a jedna z mých kamarádek se tam potkala se
svým spolužákem ze základní školy, který šel do kina také s partou kamarádů. Rychle jsme se
vzájemně spřátelili a z kina nás šli kluci vyprovodit na ubytovnu. Přiznám se, že až když se s námi
loučili, všimla jsem si menšího, modrookého kluka, který se na mě dlouze, pronikavě, ale moc
hezky díval. V té době jsem už rok chodila s Ondrou. Ten vztah byl ale takový nijaký, bydlel daleko
a vídali jsme se jen občas a spíše si často psali nebo telefonovali.
Uplynulo půl roku, během kterého se rozpadl vztah s Ondrou a několikrát jsme se jako parta
kamarádů sešli s „klukama z brigády“ na různých předmaturitních akcích. Toužila jsem, stejně jako
většina dívek, po „princi“, který by o mě dokázal bojovat. A to Jirka dokázal. I když jsem maturitní
ples, kam pro nemoc nemohl přijít, protančila s jiným klukem z party, nakonec si mě Jirka svojí
upřímností a cílevědomostí vybojoval. Na dalším plese, kam mne pozval, jsme spolu začali chodit a
dali si první pusu.
Oči
Znám oči, které když potkám
vždy s úsměvem mě pohladí.
Znám oči, kterých když se zeptám
s láskou mi odpoví.
Ty dvě oči – modré studánky
pravdivou vodu v sobě mají,
ty dvě oči – někdy dvě hádanky
i srdce zahřejí.
Znám oči, ve kterých se štěstí
a velká láska skrývá.
I mé oči ti teď říkají,
že mám tě moc ráda.

Začala se krásná pohádka, nádherný upřímný vztah z obou stran. Jediný kámen úrazu byl, že jsme
nebyli věřící, neznali jsme Boha a jeho rady pro zamilované. Neměli jsme ani kolem sebe nikoho,
kdo by nám správně poradil, pomohl, vedl. A tak jsme lehko naletěli hned několika lžím najednou.
Měřítkem pro nás bylo, co vidíme kolem sebe a po čem toužíme, popřípadě jaké mantinely nastavili
naši rodiče. Moje maminka mi v dobrém úmyslu radila,že musím svého budoucího manžela poznat
i sexuálně ještě před svatbou, abych věděla, jestli s ním budu šťastná, to je, jestli si budeme
vyhovovat. Ohraničení bylo až po osmnáctém roce a samozřejmě pokud náš vztah myslíme opravdu
vážně.
A tak nás ani nenapadlo, že sexuální soužití partnerů Bůh připravil až pro manželství. Měli jsme se
rádi, mysleli náš vztah upřímně a chtěli se vzít. To byly pro nás dostatečné důvody, abychom ve
vzájemném poznávání (i tělesném) šli dál a dál.

Sladká láska
Mám rád, mám ráda
- ta slova chutnají sladce
jako čokoláda.
Po jarních květech voní,
v zimě zas rolničky v nich zvoní,
neznámá touha tě pak honí,
ona chce být u něho a on zase u ní.
Najednou svět se celý změní,
smutný je, když ten druhý tu není,
někdy láska i slzy uroní,
však bláznivé kouzlo v ní zůstává.
Vždyť mnohem více slovo láska ukrývá!
Štěstí a úsměv na tváři,
oči, jenž se vždy rozzáří,
když vidí toho, na koho myslí stále.
Chtěli by jít jen spolu dále.
Dlaň s dlaní se spojí,
snad se jen dva blázni bojí,
že neznámý vítr je zas odvane pryč,
když konečně našli k druhému srdci klíč.
Chtějí být u sebe blíž a blíž,
cítit druhého teplý dech zas,
ponořit se do řeky lásky
- do řeky krás.

Měla jsem pocit, že pokud mám Jirku doopravdy ráda, nebudu mu přece bránit, když mě chce více
tělesně poznávát. Oba jsme věřili a naše okolí nás v tom ve většině jen utvrzovalo, že je to jedno,
kdy spolu začneme sexuálně žít – před svatbou nebo po svatbě. Měli jsme před sebou studium na
vysoké škole, tak jsme se dohodli, že se vezmeme až po státnicích. Svatbu jsme nespojovali s
naplněním vztahu dvou lidí, kteří se mají rádi a rozhodli se závazně si odevzdat své životy a spojit
je v jedno tělo. Pod pojmem svatba jsme měli v představě velkou hostinu pro všechny příbuzné, což
znamenalo hodně velkou finanční i časovou zátěž a potom společně sdílenou domácnost, což u nás
nepřipadalo v úvahu, protože jsme studovali každý jinou vysokou školu v jiném městě.
S tělesným spojením naplno jsme ale rozhodně tak dlouho čekat nehodlali. Podvědomě jsme cítili,
že náš první sexuální zážitek přece jenom bude důležitý zlom v našem společném vztahu a proto
jsme vše dlouho a pečlivě plánovali. Rozhodli jsme se s Jirkou jet na společnou letní dovolenou k
moři v Bulharsku, kam jela i moje starší sestra se svým manželem na svatební cestu. Peněz moc
nebylo, tak jsme zvolili nejlevnější variantu – vlastní stan pro dva. Jirkovi rodiče nám ho pomáhali
u příbuzných shánět. Zpětně si uvědomuji, že vlastně moji i Jirkovi rodiče věděli, že se chystáme
začít spolu s Jirkou žít jako manželé, přestože jsme ještě neměli svatbu a náš vztah není ještě
dostatečně vyzrálý, ale všichni k tomu v tichosti kývli. A tak jsme paradoxně měli svatební cestu o
několik let dříve než svatbu. Je pravda, že po svatbě na svatební cestu nebyl ani čas, ani prostředky
a snad ani chuť. Ale to předbíhám události.
Milování
Dva blázni
spolu pevně spjati
na malém ostrůvku
- čím menší, tím líp.
Jsou jen oni
svět kolem zmizel
- snad jen na chvilku

a moc si chtějí říct.
Záplava štěstí,
lásky, citu přemíra,
nic neexistuje,
jen jeden druhého vnímá...

Předčasně utržené ovoce
Čím víc jsme se před první společnou dovolenou na sebe těšili, tím větší postupně přicházelo
zklamání. Pamatuji si, jak se náš vztah změnil, když jsme jeden druhému vzali to, co nám ještě
nepatřilo, ale co jsme si měli darovat až po svatbě. Utrhli jsme nezralé ovoce, a tak místo sladké,
krásné chuti, nám přinášelo jen chvilkovou radost doprovázenou trpkostí, hořkostí, kyselostí. Od té
doby jsme se začali často hádat, byli jsme strašně nervózní a podráždění, když jsme se neviděli, ale
i když jsme se viděli, neobjevovali jsme charakter a vlastnosti jeden druhého, ale svá těla a
rozcházeli se prázdní. Oba jsme bydleli na vysokoškolské koleji, ale každý v jiném městě.
Nejčastěji jsme se proto vídali o víkendech u jedněch z našich rodičů. Tam nervozita ještě více
gradovala, protože se zvětšovalo napětí, jestli chvíle času věnovat nám dvěma nebo také rodičům,
kteří to samozřejmě vyžadovali. Stávalo se téměř pravidlem, že jsme se o víkendu pohádali a pak,
když jsme během týdne byli každý jinde, psali jsme si omluvné dopisy. Ráda jsem dříve jezdívala
s partou kamarádů ven do přírody, ale Jirka chtěl volné dny trávit jen se mnou nebo se mnou a
svými přáteli. Těžko jsem nesla, že bych se měla už navždy rozloučit se všemi přáteli a být jen pro
Jirku. Občas jsme sice zkusili jet na nějakou akci společně, ale pokud to bylo s lidmi, které jsem
znala jen já, většinou to nedopadlo dobře. Nechtěla jsem, aby se Jirka na mě zlobil a tak jsem se mu
snažila ustupovat. Postupně jsem však začala ztrácet všechny dřívější přátele.
Dvojí tvář
Občas ti nerozumím
a hodně se bojím,
že máš dvojí tvář.
Jednu jasnou, plnou lásky,
druhou hrubou, bez nadsázky.
Jednu mám ráda
tu chtěla bych jen líbat.
Druhou nenávidím,
před ní musím uhýbat.
Já chci jen tu dobrou znát
a nechci se pořád bát,
že prohraje s tou druhou,
i když třeba jen na chvíli pouhou...

Často jsme i přes týden nemohli bez sebe vydržet a vypouštěli ve škole různé odpolední přednášky
a rozjeli se za tím druhým. S tím byly ale téměř vždy spojeny velké problémy, protože jsme od sebe
byli vzdáleni 100 km a šlo nám hlavně o to, abychom byli někde sami. Tak jsme nejednou lhali a
riskovali vyhazov, když jsme se snažili dostat přes vrátnici na kolej jeden k druhému. Postupně
jsme měli pocit, že si čím dál tím méně spolu rozumíme a že se vlastně ani nemáme tak rádi, ale
přitom jsme byli k sobě připoutáni zvláštním poutem spojení muže a ženy v jedno tělo. Začali jsme
si více všímat jiných mužů a žen a zdálo se, že si s nimi určitě lépe rozumíme než spolu. Prožívala
jsem velký rozpor a sama sobě jsem vyčítala: “Eriko, jakto že vlastně víc myslíš na jiného muže
než na Jirku.“ Měla jsem pocit, že jsme se až příliš brzy a nerozvážně připoutali jeden k druhému.
Zmatek v srdci
Miliony dešťových kapek
a v srdci divný zmatek.

Myslím na toho,
který mi je vzdálenější než moře
a čím víc vzpomínám,
tím je mi hůře.
Proč se mi jiný v hlavě plete,
než ten, co mi má navléknout prstýnek?
Mám ze všeho zmatek
a dál spřádám niť plnou vzpomínek.

V té době jsem zjistila, že jsem otěhotněla. Oba jsme ještě studovali. Uvědomila jsem si další lež.
Není pravda, že žena nemůže otěhotnět, když používá antikoncepci. Začala se narychlo chystat
svatba. Moje maminka se jí téměř nemohla účastnit, protože byla v té době těžce nemocná. Já jsem
měla plno starostí s přestupem na jinou školu ve městě, kde studoval můj manžel, abychom mohli
bydlet spolu na manželské koleji. A tak nejkrásnější den – den svatby, který je vyvrcholením každé
správné pohádky, na který se těší snad každá dívka, kdy je opravdu tou nádhernou princeznou a kdy
se s láskou v srdci a v důvěře odevzdává svému milovanému vyvolenému princi, jsem prožila
s úzkostí, se zmatkem v srdci a ukápla i nejedna slza. Z krásné pohádky zbyla nakonec zmatená,
zamotaná povídka, kde nebyly jasně dané pravdy ani postavy.
Loďka
Jsem loďka,
která hledá svého kapitána.
Sama se teď zmítám
na rozbouřeném moři.
Houpu se bezradně na vlnách
a volám S.O.S.
- volám tebe.
Až přijdeš, dáš všechny síly
a vytáhneš mě z hladiny zmatku?!
Pak spolu poplujem k přístavu,
poplujem k našemu sňatku...

Poznání dobra a zla
Teprve o pár let později, kdy vrcholila krize našeho manželského vztahu i moje osobní, jsem
poznala, že existuje duchovní svět, kde je Bůh, milující Otec, který pro mě chce to nejlepší, ale
také satan, který se mě snaží obelhávat a všemožně ničit a škodit.
Během svého života jsem poznala na sobě nebo na druhých dívkách či ženách kolem mne mnoho
satanových lží. Vždyť sám Ježíš Kristus upozorňuje lidi: „...On (ďábel) je vrah od počátku a nestál
v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec
lži.“ (Jan 8, 44). A apoštol Petr k tomu v Bibli dál dodává: „...Váš protivník, ďábel, obchází jako
lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.“ (1. list Petrův 5, 8). Ježíš připodobňuje satana také ke zloději,
který přichází jen aby kradl , zabíjel a ničil. (Jan 10, 10).
Ale tento verš naštěstí pokračuje a ukazuje nám východisko z této hrozné situace. Ježíš o sobě říká:
“Já jsem přišel, aby měli (lidé) život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí
svůj život za ovce (lidi).“ Škoda, že jsme neznali tyto duchovní skutečnosti dříve! Kolik problémů,
starostí a zranění jsme si s manželem mohli ušetřit, kdybychom se nechali vést dobrým, milujícím
pastýřem – Pánem Ježíšem Kristem!
Chtěla bych se s tebou podělit o některé lži, které satan nejčastěji našeptává a vkládá do mysli
právě nám, aby nás na cestě sexuální čistoty oklamal, podvedl a svedl.
Setkala jsem se s názorem, že s klukem začne dívka doopravdy vážně chodit, teprve když s ním má
sexuální vztah. Do té doby je to prý jenom přátelství. Na moji námitku, že tento názor nesdílím, mi
kamarádka odpověděla: „Vždyť to tak všichni dělají!“ Má zčásti pravdu. Uvědomuji si, že ovoce
této i dalších lží často vidíme okolo sebe. Co na to říci? „Zkus jít proti proudu!“

Znáš taky tu myšlenku, která lstivě chlácholí naše svědomí? – „To nic. O tom nikdo neví. Odehrává
se to jenom v mé mysli.“ (např. sexuální představy o někom, příliš častá myšlenka na někoho apod.)
Jak častý omyl! Z malého nekontrolovaného ohýnku se brzy stává velký požár, který nadělá mnoho
škody a který často nezvládneme již samy uhasit. S tím souvisí pornofilmy, pornočasopisy, ale i
různé sexuálně zaměřené věci např. na internetu, které třeba i v úplném soukromí do sebe necháme
vpustit.
Je to jako jed, který nás postupně otravuje, bere svobodu, až zabíjí. Nevěř, že jednou něco zkusit,
znamená – nic se neděje. Čím dál zajdeš, tím víc tě to stáhne a pak už nemáš sílu se z toho vymanit.
Je to jako by tě někdo omotával provázkem – první omotání (když si to včas uvědomíš) roztrhneš.
Ale čím víc tě omotává, tím máš menší šanci se z toho vymanit a ztrácíš svobodu! Snažme se
rozeznávat satanovy útoky včas a hned od začátku s nimi bojovat! ( Jan 8, 34 „Každý, kdo hřeší, je
otrokem hříchu.“) Když se nám podaří udržovat si neustálé propojení s Bohem (to neznamená stále
se jen modlit a nic jiného nedělat, ale udržovat každodenní spojení v modlitbě a čtení Božího
slova), máme šanci včas útoky rozeznat a bránit se jim. Mám zkušenost, že nejlépe je pokušení
uvést „do světla“, tzn. nazvat ho před Bohem pravým jménem (např. přiznat v modlitbě, že se mi
někdo líbí, že mě přitahuje apod.). Někdy mi stačí se pokušení (myšlenky) jen zříci a vyznat pravdu.
Já v takové chvíli třeba i nahlas říkám: „Já chci žít v čistotě před lidmi i před Bohem!“ Nebo
vyznávám některé biblické verše – např.:
Jan 8, 36: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“
Přísloví 14, 27: „Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.“
Jakub 4, 7: „Podřiďte se Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás.“
Galatským 5,1: „Proto stůjte v té svobodě, kterou nám vydobyl Kristus, a nezaplétejte se znovu do
otrockého jha.“
Římanům 6, 11: „Jsme mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“
(verše parafráze CEP)
Jistě by se v Bibli dalo najít ještě daleko více veršů ke konkrétní situaci a pokušení. Možná to zní až
neuvěřitelně, ale když upřímně vyznávám tyto a podobné verše (převádím si je do první osoby,
abych sobě i zlému dala jasně najevo, že je beru za své), vždy se mi uleví a tlak pokušení poleví.
Vždyť i Pán Ježíš, když ho ďábel na poušti pokoušel, odpovídal biblickými verši (Božím slovem) a
tím ďábla umlčel. Někdy se ale pokušení po čase stupňuje nebo častěji opakuje a člověku dochází
síla bojovat. Velmi pomáhá svěřit se kamarádce, která žije v sexuální čistotě a které opravdu
důvěřujeme. Ve dvou se na modlitbách lépe bojuje a také když se má člověk před někým k něčemu
přiznat, najde víc síly s tím bojovat a nepropadat tomu, zvlášť pokud jsou myšlenky pokušení
příjemné.
Někdy to může znamenat i udělat nějakou změnu ve svém životě. Například jsem přestala chodit do
jednoho obchodu a vzdala se nabízené možnosti dostávat protekčně to nejlepší zboží, protože
pohledný a až příliš milý pan prodavač mě při každém nákupu vyprovázel úsměvy a dlouhými
pohledy, které mě značně znervózňovaly.
Bůh mě učí, že nejlépe je všemu předcházet - např. vhodným oblékáním, výběrem přátel a míst,
kam chodíme, pečlivým výběrem toho, co „ do sebe necháme vpustit“ a i prací, která nás baví a
dostatečně nás zaměstnává.
Stalo se ti, že jsi měla v mysli podobné myšlenky, jako některé z těchto výše napsaných? Nebo jsi
snad některým z těchto lží už i uvěřila (jako já kdysi)? Vždyť jak často to, koneckonců, vidíme
všude kolem sebe! Ale vidíme i ta poraněná srdce dívek a žen, krvácejících ze všech stran, která
ztratila naději, že existuje ještě NĚKDO, kdo by je měl doopravdy rád? Kdo by nezneužíval jen
jejich krásy, přitažlivosti, ženství k svému prospěchu, ale byl ochoten dívku (ženu) chránit a
milovat bezpodmínečně, mít na ni vždy čas a chápavě ji vyslechnout, povzbudit, třeba i poradit?!
Kdo by byl ochoten za nás položit třeba i život, kdyby to bylo potřeba? Která žena (jakéhokoli
věku) po tom netouží?

Ano. I já jsem po tom velice toužila a toužím, ale zjistila jsem, že toto vše mi nemůže dát žádný
muž (i kdyby to byl sebelepší vysněný „můj princ“). Ani já nedokáži naplňovat všechny potřeby
svého muže, i kdybych sebevíc chtěla. Ta zjištění pro mě byla tvrdá, nelítostná, beznadějná.
Potrhané korálky
Něco se nám hroutí
něco padá do hloubky,
něco se ztrácí,
jak potrhané korálky.
Hledám korálek po korálku,
to vždy, když ukončíme hádku,
pak si společně sedneme
a navlíkáme znova.
Snad je málo pevná niť.
Nebo proč za chvíli nastane hádka nová?
Něco nám chybí,
i když jsme jenom spolu,
rtuť na teploměru lásky
divně klesá dolů.
A přesto vím,
že nechci tě ztratit.
Je to jenom krize,
za kterou musíme platit?
Bráním se, peru s tou hloupou představou,
že se naše cesty jednou rozejdou,
ale neprohrajem tenhle boj najednou...?

Ale v té největší beznaději, kdy stačilo opravdu málo, aby se rozpadlo i naše manželství, zasáhl do
mého života Bůh a nabídl mi to, po čem jsem tolik toužila – stálou pozornost, dokonalou lásku,
všudypřítomnou ochranu a odpuštění. A Bůh mi nabídl ještě víc. Když jsem mu v pláči vyznala svůj
špatný život, své hříchy a rozhodla se odevzdat svůj život Ježíši Kristu, začal proměňovat nejen mě,
ale i lidi okolo mě.
Díky
Dlouho jsem tě hledala, Bože
a nevěděla, že stojíš tak blízko...
Dlouho jsem tě hledala, Bože
a marně tápala v láskách k mužům,
v kamarádských vztazích, v přírodě.
Dlouho jsem tě hledala, Bože,
ve smyslu života a v pravdách,
které mě učili mí nejbližší.
Dlouho jsem tě hledala, Bože,
ale jako dým se mi rozplývala
každá cesta za tebou,
jakmile jsem jen trochu měla pocit,
že už tuším správný směr.
Dlouho jsem tě hledala, Bože
a bořila se čím dál víc
do hlubin hříchu, bezmoci a samoty.

Dlouho jsem tě hledala, Bože
a když jsem vzdala všechny své síly
v úplné beznaději
- Ty jsi přišel se svou milostí
a ukázal mi tu jedinou správnou cestu k tobě
- JEŽÍŠE KRISTA.
ON mě vzal za ruku
a vyvedl za všeho toho bahna,
ve kterém jsem se topila
a zahrnul mě svojí
LÁSKOU, POKOJEM a RADOSTÍ.
Děkuji!

Bůh mi ukazoval v Bibli, jaké má být srdce ženy, jaká dává pravidla pro společné soužití muže a
ženy, začal uzdravovat hluboká zranění moje i mého manžela. Z jeho milosti po náročném, ale
vcelku krátkém čase, uvěřil i můj manžel.
Bůh mě nechává i dnes občas projít různými zkouškami, ale vždy, když jsem k němu v úzkosti,
s pláčem nebo prostě s nadějí, že mi pomůže, volala, VŽDY mi pomohl, zasáhl, změnil buď můj
pohled na věc (člověka) nebo okolní situaci či lidi kolem mne. Vím, že mu mohu ve všem
důvěřovat a učím se každý den odevzdávat do jeho náruče.
Jediné, čeho opravdu lituji je, že jsem se tak dlouho nechávala oklamávat satanem a nadělala sobě i
druhým lidem tolik problémů a starostí. Ne že by se satan už nyní nesnažil mě obelhávat, vždyť je
to "otec lži" a "obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil" (1. list Petrův 5, 8). Ale už vím, že
patřím Kristu Ježíši a ten za mě na kříži vybojoval nejen můj život a čistotu, ale pomáhá mi v
každém dni vybojovávat menší i větší bitvy. Nemáme nikde v Bibli zaslíbeno, že když odevzdáme
život Ježíši, že budeme vždy v pohodě, že satan už na nás nebude útočit. NAOPAK! Jako křesťanky
jsme pro satana terčem. A zvláště pokud chceme, navzdory svému okolí, žít v čistotě. Ale máme
zaslíbeno, že na boj nebudeme samy, dokonce pokud se budeme držet Ježíše, BUDEME VÍTĚZI!!!
Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
(1. Korintským 15, 57)
Moje milá přítelkyně...
Nenechej se obelhávat satanovou lží! Modlím se za tebe! Buď silná a statečná v boji o svou čistotu!
Nenech si zkazit tu jedinečnou, krásnou pohádku se svým „princem“! Určitě to stojí za to. A nejsi
na to sama. Bůh ti chce jako milující Otec pomáhat, chránit tě a vést, abys byla šťastná!
Chci tě teď poprosit. Ztiš se před Bohem a podívej se do svého nitra. Vyznej Bohu oblasti, kde ses
nechala satanem oklamat, kde cítíš, že se tvá duše zašpinila.
A pokud máš pocit, že se tě nic z toho, co jsem psala netýká, prosím tě, i tak se otevři Bohu a
popros ho, aby ti ukázal, pokud je někde třeba něco pročistit. Někdy drobnou špínu vlastním okem
ani nevidíme, ale Bůh vidí vše. On ti může pomoci přinést světlo i na ta místa, kde temnotu už ani
nevnímáš.
S láskou,
Erika

Dlouho jsem nechápala, že moje malé špinavé tajemství dostalo svůj první impuls, už když jsem
byla malá. Dospívání jsem totiž prožívala celkem normálně – rodinné obědy a hezké prázdniny,
nic nám nechybělo. Jezdila jsem na koni, měla jsem přátele, sportovala jsem, ve škole jsem měla
dobré známky, šla jsem na vysokou školu. Tento čas byl směsí normálních dětských her i těch,
které nebyly zas až tak nevinné. Nejsem si jistá, jestli jsem si v té době dokázala uvědomit, že je
v tom rozdíl.
Ale po pořádku. Když mi byly čtyři, setkala jsem se poprvé s pornografií. Můj otec mi řekl:
"Takhle jednou budeš vypadat." Bylo to celkem nevinné, ale když si na to vzpomenu, znovu si
zahanbeně vybavím, jak mě ty obrázky fyzicky vzrušily, a naneštěstí mi to rodiče ještě mnoho let
připomínali. Jak jen mě tento zážitek pronásledoval! Měl nade mnou určitou moc, která mě
svírala ve svých chapadlech dalších dvacet tři let.
Vzpomínám si, na svoje rozpaky, když mi bylo deset a můj otec mě koupal. V jedenácti jsem už
dobře znala sexuální život svých rodičů, protože žádné téma z této oblasti nebylo tajemstvím.
Téma sexu vlastně nechybělo na žádném rodinném obědě. Naše těla byla vždy předmětem
konverzace. Ptali se mě, jestli jsem se už v určitých oblastech začala vyvíjet, a často jsem
slýchala různé poznámky ohledně něčí postavy. Pamatuji si na zamknutou pracovnu u nás doma
a jak jsme k ní našly s kamarádkou klíče, když mi bylo deset. Porno video, které jsme našly, mě
děsilo a vzrušovalo zároveň. Pak to byla hromada časopisů, které jsem objevila ve čtrnácti … a
které mě znovu a znovu lákaly. Byly tu i vtipy, které jsem vyprávěla a poslouchala. Potom jsem
začala objevovat své tělo a moje bitva s masturbací začala. V šestnácti jsem se poprvé líbala s
klukem a ve jednadvaceti jsem se s jiným klukem skoro vyspala.
Na mém příběhu je vidět, jak se postupně rozvíjí to, čemu Bible říká hřích, i konkrétní cesty, jak
jsem se do něj zapletla já. Je ale třeba říct, že i když v mém životě nedošlo k žádnému
očividnému sexuálnímu zneužívání (nemůžu mluvit o žádném fyzickém znásilnění), byla jsem
neustále vystavována dospělým záležitostem a díky tomu přišly předčasně vyvolané sexuální
pocity. Ale i když jsem na začátku řekla, že moje předčasná konfrontace se sexualitou byla
základem pozdějších problémů, do začarovaného kruhu hříchu a hanby jsem se dostala skrze
svoje vlastní touhy, které byly tím hlavním stavebním materiálem, pro moje problémy. Ukážu
vám to na mém problému – masturbaci.
V jednadvaceti letech jsem přijala Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a jak moje víra
rostla, byla jsem stále znovu konfrontována s určitými texty z Bible, které jako by promlouvaly
přímo ke mně: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá
a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem
oslavujte Boha.“ (1. Korintským 6, 19-20) a „..Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich
ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený." (Římanům 1, 26) Tyto verše mne vždy zastavily.
Dále to bylo například Římanům 6, 1-14, Římanům 1, 24-32, Filipským 4, 8-9, Korintským 6,
12-20. A Jan 10, 10 se stal vyznáním mého srdce: "Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil.
Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Přesto jsem v sobě měla stále blok – něco
mi bránilo být úplně svobodná. Když nebudeme brát v úvahu dobu před tím, než jsem uvěřila,
byla masturbace jediným „hříchem,“ který jsem neopustila. Protože jsem zoufale milovala
Ježíše, chtěla jsem pochopit, proč ho neustále zraňuji a tím se od něho odděluji a žiji radši
v temnotě místo v hřejivém světle, i když jsem věděla, že život ve světle je možný. Jednoho dne
se mi v hlavě rozsvítilo – jde o sebeovládání. Toto zjištění bylo začátkem mé cesty ke svobodě.
Ale ještě jsem měla před sebou ten NEJVĚTŠÍ zápas …

Poslední rok na univerzitě jsem začala doopravdy zápasit s pocity hanby kvůli své nečisté
sexuální minulosti. I když jsem byla stále panna, je jasné, že o sexuální čistotě se u mne nedalo
mluvit. V té době jsem byla křesťankou ani ne rok, ale Bůh již začal pracovat v mém srdci na
tomto velmi osobním, tajném tématu. Moje porozumění Bibli bylo tehdy v začátcích, ale zdálo se
mi, že některé biblické verše o sexuální čistotě mluví, i když to není zmíněno doslova. V té době
jsem se přátelila s dívkou, která byla křesťankou již mnoho let a se kterou jsem neměla problém
mluvit o citlivých tématech. Jednou odpoledne jsem se rozhodla překonat hanbu, kterou jsem
cítila při pomyšlení na otevření tabuizovaného tématu masturbace, a zeptala jsem se jí, jestli je to
špatné – má masturbace místo v životě věřícího? Její odpověď mě šokovala. Byla vdaná a řekla,
že podle ní je masturbace v pořádku a že ona sama často masturbuje. To byl souhlas, který jsem
potřebovala. Nebo snad ne?
Následující dva roky jsem s tímto problémem ale stále bojovala. Proč? Protože upřímně řečeno, i
někde uvnitř jsem věděla, že je to špatné a asi hříšné, bylo to příjemné. Začínala jsem si ale
uvědomovat, že mě ovládá moje touha být uspokojena okamžitě místo, abych čekala, až mi Bůh
dá to nejlepší. Věděla jsem to, ale změnilo to mé chování jen do další slabé chvíle. Dostala jsem
se do začarovaného kruhu. Vydržela jsem nemasturbovat celé měsíce a přísahala jsem, že
přestanu, protože jsem věděla, že je to špatné. A pak jsem do toho zase spadla. Vzpomínám si,
jak zoufale jsem se cítila… ovšem ne dost na to, abych se změnila. V tu dobu jsem se svěřila
další své kamarádce. Měla jsem pocit, že mě ovládají různé touhy, a chtěla jsem tomu čelit. Tak
jsem poprosila svou kamarádku, aby se se mnou sešla, abych mohla vyznat vše, co jsem měla na
srdci. Pozorně poslouchala mé vyprávění a potom se mi svěřila se svým vlastním příběhem
zápasu s masturbací. Nakonec došla k přesvědčení, že masturbace je špatná, protože je to zneužití
těla, které nám Bůh dal. Modlily jsme se spolu. Ulevilo se mi. Požádala jsem ji, aby při mně
stála a „kontrolovala“ mě. Měsíce plynuly a nikdy k tomu nedošlo. Netrvalo dlouho a moje
odhodlání se zase znovu rozplynulo a ve slabé chvilce jsem znovu začala masturbovat.
Během jednoho semestru na vysoké škole jsem si udělala na čas volno, abych byla sama
s Bohem, hledala jeho pohled na čistotu, svatost a jednoduše se radovala z toho, že on je čistý a
svatý a miluje mě. Půjčila jsem si chatku v horách a prožívala skvělé chvíle v Boží přítomnosti.
Dva dny jsem se postila, podnikala dlouhé výlety po lese, seděla a dívala se do údolí pode mnou,
psala si deník, modlila se, volala k Bohu. Zapsala jsem si toto: „Otče, opakovaně jsem proti
Tobě zhřešila. Chci Tě poprosit o odpuštění za znesvěcení svého těla, tvého stvořitelského díla,
chci Ti slíbit, že s tím přestanu – slibuji to před Tebou a všemi nebeskými zástupy. Děkuji Ti, že
jsi mě očistil! Díky! Cítím se tak svobodná!“ Druhý den jsem se vzbudila brzy ráno, šla se projít a
cítila jsem se čistá a svobodná jako ještě nikdy předtím.
Ani ne o rok později byla opravdovost mého slibu znovu zkoušena. Byla jsem na semináři o
manželství a rodině a probírali jsme pro mě pěkně choulostivá témata. Mluvili jsme o
požehnaném spojení muže a ženy, o kterém se mluví na začátku Bible v Genesis, a také jsme
prošli část Písně písní. Mluvili jsme o dětech … a moje nespokojenost prudce rostla. Bylo mi
tehdy asi 24 a jako většina žen jsem zoufale toužila po vztahu, přála jsem si být vdaná a
pociťovala jsem únavu z čekání na Boží ruku, která by mi dala manžela, za kterého jsem se tak
často modlila. Jednoho dne vyrukoval náš profesor s tématem masturbace. Bylo takové ticho, že
byste slyšeli spadnout špendlík. Vtipnou formou se s námi podělil o svůj názor, že masturbace je
přirozená a není to nic zakázaného. Zůstala jsem na něj koukat s otevřenou pusou. Byla jsem na

prvotřídním semináři a před námi všemi stál tento nepochybně Boží muž a říkal něco takového.
Pak to musí být pravda?! Můžeš hádat, co se dělo dál.
Už zase jsem se ptala sama sebe, co se stalo s mými sliby, s vyznáním ženám, kterým jsem věřila
a co moje opravdová touha po odpuštění a pak zase a znova pád? Byla jsem si jistá, že Bůh mě
bude mít brzy dost a ponechá mě napospas mému chtíči. Byla jsem přesvědčena, že ode mě
odvrátí svou tvář a potrestá mě. Tak trochu jsem s Bohem vedla svou vlastní soukromou válku;
když se o mě nepostaral on, postarám se sama o ten palčivý problém, o kterém on stejně ví.
Koneckonců já jsem si neřekla o to, aby se mi stalo, co se mi stalo během dospívání. Byla jsem
rozzlobená. To on může za to, že jsem stále ještě svobodná. Já své tělo nenutila mít sexuální
touhy. To on způsobil všechny ty věci. Už jsem měla po krk jeho krutosti a toho, že mi odpírá
právě tu věc, kterou nejvíc potřebuji. Začalo mi ale docházet, že můj zápas s masturbací už se
vůbec netýká pouze mého těla. Smutné na tom bylo to, že jediný, kdo na tom tratil, jsem byla já.
Zatímco fyzická slast trvala jen chvíli, citová bolest z provinění, hanby a oddělení od Boha trvala
dlouho. A to je satanův cíl.
Ve svých sedmadvaceti letech jsem se ocitla v ordinaci psychologa a věděla jsem, že mám
problém. Tam mi poprvé řekli, že moje předčasné setkání s pornografií bylo formou sexuálního
zneužívání. Poprvé jsem cítila, že za něco stojím, že nejsem jenom perverzní a zvrácená žena. V
mém životě ale byly zakořeněny způsoby chování, které ovlivňovaly moje rozhodování –
způsoby, které sahaly nejenom mnoho let, ale i mnoho generací zpátky. Trvalo ještě nějakou
dobu, než jsem se z těchto způsobů chování vymanila. To, co jsem zjistila, nebylo omluvou pro
mé chování. Pomohlo mi ho pochopit. Zvolila jsem si temnotu, ale ještě před tím si temnota
zvolila mě. A vládce temnoty, satan, by mě určitě dobrovolně nepropustil z vězení, které mi
připravil. Z toho vězení jsem musela utéct já sama.
Na jednom pobytu mládeže, kde jsem pomáhala, mluvil jeden odvážný muž o tom, jak ho Bůh
vysvobodil z jeho dlouholetého zápasu s pornografií a masturbací. Vyprávěl, jak se na vysoké
škole dal dohromady ještě s několika křesťany a každý týden se scházeli, aby se navzájem
povzbuzovali v oblasti čistoty. Když jeden z nich v daný týden selhal, všichni se postili. Tak
zněla dohoda. Říkal, že ten rok hodně hladověli! A tak to bylo, dokud se toho doopravdy
nevzdali. Tento muž nás všechny vyzval, abychom vyznali svoje hříchy a opustili je. Ale já jsem
nemohla. Byla jsem ve vedení mládeže! Nesnesla bych tu ostudu. Trvalo to ještě čtyři měsíce,
než jsem se toho úplně zbavila. Tento muž mi ukázal moc vzájemného vyznávání hříchů. Jasně
prohlásil, že pokušení existuje stále a on se před ním musí mít stále na pozoru a neskrývat svá
selhání před ostatními. V tom spočívala síla vyznání hříchu. Skrze něj přestává být temnota
tajemstvím, které přináší hanbu a osamělost. Moc tomu muži dlužím za jeho otevřenost. Měla
obrovský význam pro mé osvobození. Je pravda, že jsem několikrát přiznávala své selhání
ženám, kterým jsem důvěřovala - celkem třikrát. Ale moje jednání se nezměnilo, protože jsem
nikdy netrvala na tom, aby mě „hlídaly“ a důsledně se mě ptaly na mou sexuální čistotu.
Po těchto čtyřech měsících mě Bůh vedl ke dvěma křesťanským ženám, u kterých jsem cítila, že
jim mohu důvěřovat, a požádala jsem je, abychom se všechny setkaly. Trvalo mi to dvě hodiny,
než jsem jim vylíčila svůj příběh. Vše bylo odtajněno - každá vzpomínka na dospívání v mém
domově, každá myšlenka, skutky a pocity, které jsem si vybavila. Vyznávala jsem vzpomínku po
vzpomínce a krok za krokem odcházela z temného vězení, které mi Satan připravil a ve kterém
jsem roky dobrovolně zůstávala. Když jsem skončila, čekala jsem, že mi řeknou, jak jsem
zkažená, a zakážou mi pokračovat v mé službě. Představ si můj úžas, když jsem viděla, jak se na

mě s láskou dívají a z jejich tváří vyzařuje soucit. Poděkovaly mi, objaly mě a řekly mi, že můj
příběh není zdaleka tak ojedinělý, jak si myslím. Nezmohla jsem se na slovo. Kdo by to byl
čekal? Moje malé špinavé tajemství bylo vyneseno na světlo. Zaplavil mě obrovský pokoj.
Nebyla jsem oběť. Byla jsem Boží dítě! Nebyla jsem špinavá, ale očištěna! Nebyla jsem zničená,
ale obnovena!
Odhalení satanových lží. Poznáš je?
Svěřila jsem se ti s částí svého osobního příběhu, která hrála významnou roli v tom, kým jsem se
stala. Celou dobu tu bylo něco, co mě lákalo svými falešnými tóny vzrušení, naplnění a dokonce
studu. Tou věcí je klam. Moc si přeji, aby se mi podařilo odstranit alespoň pár vrstev klamu,
abyste mohly alespoň zahlédnout, jak nás satan klame právě v té jedné oblasti sexuálního
pokušení a hříchu, se kterým jsem bojovala já – masturbaci. Ve svém životě jsem neslyšela ani
jednu ženu, která by o tom mluvila veřejně. Nikdo to nikdy nezmínil jako problém žen. Ale ženy
s tím problém mají a je načase o tom mluvit.
Ženy, které masturbují, si říkají:
“Alespoň s nikým nespím.”
“Bůh mi nedává manžela, takže se zatím o sebe musím postarat sama.”
“Uvolňuje to můj stres.”
“Můj manžel mě plně neuspokojí, tak to dělám sama.”
“V čem je problém? Mám přirozené sexuální potřeby a to je dočasně vyřeší – co na tom může
být špatného?”
“Bible nikde výslovně neříká, abychom nemasturbovaly.”
Toto téma mi leží na srdci. Možná proto, že jsem sama byla mnoho let až po uši v této formě
sexuálního hříchu. Vím, jak zahanbující a svazující je život v tajnosti. Jak už jsem řekla, hledala
jsem v Bibli, abych zjistila, co se tam říká o tomto problému a až na všeobecné verše o sexuální
nemravnosti jsem nic nenašla. Zeptala jsem na názor několika přátel a dostala jsem různé
odpovědi – a VŠICHNI připustili, že s touto oblastí ve svém životě zápasí. Tak jsem o tom
přemýšlela. A modlila se. Čas od času jsem svůj hřích vyznávala. Slibovala jsem, že přestanu.
Ale vždycky jsem našla výmluvu, proč je to v pořádku.
Problém satanových lží je, že vždycky v sobě mají i kousek pravdy … jinak bychom je rychle
prokoukli. Já jsem jim věřila, protože v nich bylo ukryto povolení zůstat v mém hříchu. Proč
byly tyto lži přesvědčivé? Protože mi přinášely uspokojení. Copak to není právě to, co nám hřích
nabízí? Kdybychom z toho neměli žádný prospěch, bylo by bláznovství se na tom podílet. Ale
tím ten příběh nekončí. Přiblížím ti odsuzování, které prožíváme, jakmile dáme prostor hříchu:
„Cítím se tak nečistá a zvrácená – nemůžu nikomu říct, co dělám – zhrozili by se. S tím mívají
problémy jenom muži.“
„Nemám sílu přestat. Když je po všem, cítím se špinavá, protože vím, že to Boha zarmucuje. Jak
k Němu můžu přijít a prosit o odpuštění? Vždyť jsem to chtěla udělat.“
„Už samotné slovo masturbace zní nečistě.“
„Co by si lidé pomyslili o mé víře, kdyby věděli, že s tím bojuji? Musím to utajit. Já se TAK
stydím.“

Au... A tak jsem zůstávala zajatcem svého hříchu a hanby po mnoho let stejně jako tisíce dalších
křesťanek. Chápala jsem Boží plán pro sex, ale …sama jsem tyto hodnoty opakovaně popírala
svým jednáním … svým malým špinavým tajemstvím.
Díky Bohu jsem několikrát slyšela různé moudré věřící lidi vysvětlovat krásu a podstatu sexu.
Pochopila jsem, že masturbace není o poznávání naší sexuality. Ve skutečnosti spoutává do zajetí
falešného obrazu. Je to mocná síla, kterou nedokážeme rozpoznat, pokud nám to neukáže
Kristus, a od které nemůžeme být osvobozeny, pokud nás neosvobodí Kristus. Z hloubi duše tě
prosím – usmiř se s Bohem, choď jako dítě světla – buď SVOBODNÁ. Máš právo si přiznat
pravdu a zvítězit jako milovaná Boží dcera.
S láskou,
Andrea

Dovol, abych se ti představila. Jmenuji se Martina. Pocházím z takové normální české rodiny.
Maminka je učitelka a taťka dělá v soukromé firmě. Mám o rok mladší sestru. Protože otec
pil, doma nebylo moc veselo. Převládala atmosféra strachu z hádek a násilí. Dostávali jsme se
sestrou často výprasky. Čím déle přišel táta domů, tím jsme byly radši, ale zase jsme se bály,
protože pak to bývalo horší. Do dneška máme živé vzpomínky. Já nenávidím naše staré
hodiny, které jsem se strachem pozorovala a sestra nesnáší zvuk odemykání dveří a
matematiku. Táta ji velmi rád v podnapilém stavu zkoušel a ona chudák strachy nevěděla,
kolik je dvě a dvě. Vůbec nám rád v tomto stavu kontroloval úkoly do školy. Když byl
střízlivý, byl fajn a byla s ním sranda. Bylo těžké mu ale důvěřovat, když za chvilku mohlo
být všechno jinak. Myslím, že jsme si obě, já i sestra, našly svůj vnitřní únik. Sestra zpívala
v úspěšném pěveckém souboru. Já jsem chodila na sportovní školu a stále trénovala, jezdila
na závody a soustředění. Můj svět byla atletika. O to větší pro mne byla rána, když mi
sportovní lékařka v osmé třídě oznámila, že musím ze zdravotních důvodů okamžitě přestat
aktivně sportovat. V té době jsem měla za sebou úspěšné přijímací talentové zkoušky na
sportovní gymnázium. Začala jsem tancovat a nastoupila na gympl humanitní. Ten rok se naši
rozvedli, ale taťka bydlel ještě rok s námi, protože neměl kam jít. Bydlel u nás v dětském
pokoji a bylo to hrozné. Zhroutil se mi tak můj „bezpečný“ sportovní svět a i doma to bylo
jiné, horší. Protože realita se mi nelíbila, žila jsem si ve svém světě fantazie. Hrála jsem
divadlo, četla poezii. Když všichni usnuli, to byl můj čas, psala jsem básně a malovala.
Utíkala do samoty. Chodila jsem za školu víc než do školy. Do přírody, tam jsem se cítila
svobodně a v bezpečí. Přihlásila jsem se na večerní školu herectví v místním krajském
divadle. Díky tomu, že jsem hrála i v dopoledne uváděných hrách, jsem měla svůj
individuální plán výuky. Bavilo mě, že jsem jiná. Připadala jsem si zvláštní, že nikam
nepatřím. Mé heslo „hlavně nestát v řadě“ jsem razila statečně. Zamotaná do svých
batikovaných šátků až po nos, kalhoty do zvonu a neustále jiná barva vlasů, to jsem byla já.
Ve škole jsem neměla moc dobrou pověst, říkalo se, že beru drogy. Díky svému záškoláctví
jsem neměla ani ve třídě kamarády, jen stejný outsidery mně podobný. Nerozuměla jsem si se
svou třídní učitelkou, byla docela zákeřná, takže jsem se jí bála. V té době jsem měla
odcizený vztah s mamkou. Mohlo za to mé neustálé, řekla bych až chronické lhaní. Nebyla
jsem schopná nelhat, věděla jsem, že pravda by se jí asi nelíbila. Už dříve jsem se vyhýbala
řešení problémů útěky do nemocí. Hlavně se vyhnout povinnostem ve škole, na omluvenky
stokrát jiné jsem myslím byla opravdový mistr. Taky jsem si sama způsobila schválně pár
úrazů. A mé herecké etudy u lékařů také málokdo prokoukl. V 17 letech jsem komisionální
zkoušky, na které jsem se nenaučila, vyřešila 17 prášky na spaní. Jela jsem do divadla, tam
vše poznali a zavolali záchranku. Probrala jsem se až v nemocnici na psychiatrickém
oddělení. Měla jsem výpadky paměti. Před vypumpováním žaludku jsem se ocitla kdesi mezi
životem a smrtí. Viděla jsem jasné světlo, z něho vyšel Ježíš Kristus a řekl mi: “Tvůj život je
dar Boží a ty nemáš právo si ho vzít. Jdi zpátky, teď není správný čas. Nemusíš se ničeho bát,
já jsem za tvé hříchy umíral na kříži.“ Paní doktorka mi řekla, že to musely být halucinace z
léků. Dnes jistě vím, že nebyly. Taky se mi vybavovalo jako zlý sen znásilnění zřízencem
nemocnice, kterého jsem každý den na oddělení potkávala. Potvrdilo se, že ani toto nejsou mé
halucinace a vše řádně vyšetřovala policie. Musím říct, že jsem do té doby neměla žádnou
sexuální zkušenost s mužem. V nemocnici jsem četla Dostojevského, Saroyana, Salingera a
ztotožňovala se s hrdiny jejich knih. Psala jsem ráda drsné básně.
Sama jako déšť
Jako déšť, jdu sama svou ulicí a plivu po stínech
S ptákem na rameni, s andělem a nikdo mne nevidí
Neslyší
Na březích svých rybníků, plná lítosti, bez hraček

na pískovišti lásky vyhrabu skleněnou perlu
mou perlu, nahou, hladkou a čistou
právě teď
Chtěla bych se vidět doopravdy šťastnou, s živýma očima,
Kéž bych mohla vykoupit své trny, obelstít své duchy smíchem,
Smála bych se, nebo se nadobro opít a zbavit strachu,
Sama sebe a všech cizích očí, které
nevidí

Ve škole jsem propadla a opakovala třetí ročník. Bylo mi to jedno, alespoň jsem se zbavila té
třídní. A hlavně jsem se šíleně zamilovala a naplno prožívala svou první lásku. Tancovali
jsme po ulicích, váleli se v záhonech, opíjeli se vínem a milovali. Podnikali jsme tajné noční
výlety na kradených kolech, psali básně, fotili, zpívali, šťastní a volní jako ptáci. Do dvou let
jsme se rozešli. Já jsem opět nebyla schopna dokončit ročník, tak jsem přerušila své studium
na dva roky. V té době si maminka našla známost. Já jsem si s jejím novým partnerem vůbec
nerozuměla. S jeho synem, který se k nám také nastěhoval, ano. Začala jsem chodit
s klukama, které jsem nemilovala. Rozdávala lehkomyslně své tělo i duši, až mi zbyla jen
velká prázdnota. Doopravdy jsem samozřejmě toužila jen a jen po lásce. Chvíli jsem byla
nezaměstnaná, potom roznášela poštu. Mé problémy s mamkou se prohlubovaly. Pamatuji si,
že v té době jsem poprvé bez oznámení nepřišla vůbec večer domů, až ráno. Našla jsem
mamku v obývacím pokoji pološílenou strachy a bylo mi jí líto. Ten kluk za to samozřejmě
nestál. Svou situaci jsem řešila odjezdem do Anglie. Odešla jsem do Londýna dělat aupair.
Hlídala jsem 8-mi měsíční holčičku v černošské rodině a byla s ní neustále sama doma. Z
nudy jsem začala kouřit cigarety. Ve svém volnu jsem se seznámila většinou také s cizinci a
poznávala noční život Londýna. Jedné noci, kdy jsem byla nucena přespat na ulici, jsem byla
podruhé znásilněna. Po návratu jsem žila dva roky s dívkou. Řešila jsem tím svůj strach a
odpor z mužů. V tomto vztahu jsem spíše hrála roli muže než ženy. Maminka se podruhé
vdala. Já jsem pokračovala životním stylem „všechno nebo nic“. Od návratu z Londýna jsem
nebydlela doma. Rok jsem ještě do třetice všeho dobrého zkusila dokončit třetí ročník
gymnázia. Tentokrát raději v jiném městě, ale ani to mi nepomohlo. V novém prostředí jsem
zanedlouho měla zase svoji starou pověst. V malém městě brzy nebyl tajemstvím ani náš
vztah s mou spolubydlící. Závěrem školního roku jsem na zkoušky přišla opilá a byla tak
definitivně vyloučena s trojkou z chování. Pak jsem byla dva roky zaměstnaná v divadle jako
herečka. Všichni herci, s kterými jsem i bydlela na divadelní ubytovně, často a rádi pili
alkohol, já s nimi. Měla jsem strach, že dopadnu jako taťka, budu pít. Nebo jako mamka,
vezmu si alkoholika. Chtěla jsem bydlet v Praze. Dostala jsem se tam na vysokou školu.
Dělala jsem školu mých snů. Pan Komenský by z nás měl radost, step, pantomima, tanec,
žongláž, akrobacie, občas i nějaká teorie, to byla opravdová škola hrou. Cítila jsem se šťastně
a chtěla být ještě šťastnější. Začala jsem kouřit marjánku a tvořila „velké“ umění. Dělala
jsem si, co jsem chtěla. Cestovala po světě s divadlem, chodila do kin, divadel, na koncerty,
na party a myslela si, že tomu se říká svoboda. Mou modlou se stalo divadlo. Byl to jediný
svět, kde jsem chápala a ctila nějaká pravidla a hranice. V mém opravdovém životě žádný řád
nebyl. Bydlela jsem se svým přítelem, také „velkým“ umělcem, který byl stejně nevyspělý
jako já. Byl nezodpovědný, bez smyslu pro povinnost, neuměli jsme hospodařit s penězi. On
zkoušel různé drogy, já občas s ním. Sny o šťastné společné budoucnosti se mi pomalu začaly
rozplývat. Toužila jsem po duchovním světě. Četla jsem knihy o budhismu a východních
náboženstvích. Aktivně meditovala. Snažila se být lepší. Bojovala se svým sobectvím, ale
moc se mi nedařilo. Dost mě to trápilo. Ve svých 23 letech jsem se ocitla na životní
křižovatce. Najednou mi bylo jasné, že můj životní styl, moje „cesta“ nikam nevede. Alespoň
ne tam, kde jsem chtěla být. Měla jsem problémy. Právě rodící se závislost na pervitinu.
Dluhy, na které jsem byla sama. Nevěděla jsem jak dál. Žila jsem tak, jak jsem nikdy žít

nechtěla. Přemýšlela jsem o smyslu svého života. O smyslu každého života. Vše kolem mne
bylo tak prázdné. Volala jsem do nebe, jestli nějaký Bůh je, ať se mi dá poznat. Připadala
jsem si špinavá, nemožná, odsouzeníhodná. Bylo mi to líto. Přemýšlela jsem o smrti. Je něco
po smrti? Co tady dělám? Proč tu jsem? Mám nějaký úkol? Kam jdu? V hlavě mi hučelo
spousty otázek. Chtěla jsem svůj život, svůj charakter změnit. Vždy to šlo jen na chvíli a pak
zase pád. Chyba za chybou. Věděla jsem, co dělám špatně, co dělat nechci, ale nevěděla jak
to změnit. Letní prázdniny jsem strávila s budhisty a sledovala je, jak žijí. Vše mi přišlo
závislé na jejich pevné či slabé vůli. A já pevnou vůli opravdu nemám. Na konci prázdnin
jsem byla na sportovním táboře, který pořádali křesťané. Bylo mi tam dobře. Začala jsem číst
Bibli a modlit se modlitby, kterým jsem nerozuměla. Taky jsem četla Fausta a čekala , že se
mi ozve přítel, který se se mnou rozešel a dlužil mi peníze. Všichni mi říkali, že Ježíš Kristus
je Spasitel. Cože? Pociťovala jsem velkou bolest a hanbu. Toužila jsem po změně, která bude
trvat. Modlila se za novou šanci znovu začít, za čistotu. Pamatuji si, že mne pronásledovaly
velké noční můry, které mě celé dny ovlivňovaly. Cítila jsem se špatná a špinavá. Pak jsem si
přečetla v Bibli v kapitole Římanům tyto verše:
“Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci , nýbrž to, co nenávidím. Vím totiž , že ve mně, to
je v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Jestliže však činím to, co
nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“

Strašně mě to dostalo a modlila jsem se, aby Bůh mé hříchy smazal, protože s nimi nedokážu
žít. Nevím přesně jak, kdy, který den, ani kterou hodinu, ale vím jistě, že mne Bůh přijal a
stala jsem se Božím dítětem. Znovu jsem se narodila. Odpustil mi mé hříchy, protože za ně
z lásky umíral na kříži. Dal mi svobodu vrátit se Domů k němu.
Dnes žiji s Ježíšem pět let. Na všechno se ho ptám, radím se s ním, poznávám ho, děkuji mu a
prosím za věci, co mi dává. Mám ho ráda čím dál víc, protože vidím, jak je ke mne v různých
situacích dobrý a jak moc mne miluje. Vypadá to na černobílý život, co? Na to, že po mém
obrácení začínám psát červenou knihovnu. Nic takového, jen jsem chtěla říct, že s Boží
pomocí se mi žije snadněji. Bůh si používá vše, co jsem prožila k dobrému. Mám od něj
milost rozumět dětem, lidem jako jsem já. Rok jsem pracovala jako vychovatelka v Dětském
domově, kde mi Bůh také ukazoval svou moc uzdravení. Věřím, že je jí dost pro každého, jen
si o ni musíme říci.
V mém případě je jasné, že je stále co uzdravovat. Musela jsem odpustit svým rodičům,
hlavně otci jeho nespravedlivé tresty. Každé konkrétní odpoledne, každý výprask a zranění.
Ve všem byl Ježíš se mnou a i se mnou plakal. Myslím tím tenkrát, když jsem byla malá,
neznala jsem ho, ale on už mne miloval. I v tom koutě za skříní pod plakátem koní byl se
mnou a objímal mne. Konečně jsem přestala za svou bolest obviňovat své okolí. Díky Duchu
Svatému a pomoci pastora jsem znovu prožila své znásilnění díky zvláštnímu zjevení. Viděla
jsem přítomnost Ježíše Krista v mém těle, jak bral moji bolest na sebe. Bylo těžké mu vše
otevřeně říci a dát, strašně jsem se styděla. Pochopila jsem, že má stejně jako mne rád toho
muže, který mne znásilnil i mého otce. To, že umíral i za ně, mi pomáhalo odpouštět. Bůh
uzdravuje mé vztahy k mužům i ženám. Když potkám cizího muže, hned se ho nebojím.
Tenkrát po návratu z Londýna jsem se hned, když jsem někoho potkala, učila jeho popis pro
policii v případě, že by mi ublížil. Po mých sexuálních zkušenostech s děvčaty jsem měla
problém osprchovat se na plovárně ve společné sprše nebo masírovat kamarádce záda. Měla
jsem pocit, že na mně musí být ty zkušenosti vidět, že se mě dívky budou bát, štítit. Bůh mi
skrze mé upřímné modlitby bere mé pocity hanby, viny a dává mi vše vidět v jeho světle.
Říká mi pravdy o mně a chce, abych nežila ve lži. Dlouho jsem se styděla za své tělo. Myslela
jsem si, že každým pohybem hned někoho svádím. Mé nezdravé sexuální zkušenosti mi
zkreslily pohled na sex samotný. Spousty příjemných a normálních věcí mi přišly odporné a
nenormální. Také jsem se štítila mužského přirození. To se také projevilo v sexuálním životě
v manželství. Naštěstí mi Bůh dal trpělivého, věřícího muže. Také mi neustále říkal to, co

jsem potřebovala slyšet, že mé tělo samo o sobě není hříšné. Jsem přece jeho stvoření. On
stvořil ženu a muže, aby spolu byli jedno. Bůh stvořil sex, který dal, aby se ze sebe manželé
radovali. V Bibli jsem se dočetla: „Co je staré pominulo, hle je tu nové.“ (2. Korintským 5,
17) Postupně jsem mohla přijmout, že jsem opravdu čistá. Také jsem velmi dlouho a asi i teď
vypadala raději jako kluk než jako holka, cítila jsem se tak bezpečněji. Díky Bohu i to se
mění a vím, že vypadat jako žena není žádný hřích.
Dlouho jsem zápasila se zlými sny. Věřím, že satan tak na mne měl velký vliv. Hlavně
v období intenzivního poznávání Boha. Při mém uvěření a na biblické škole. Dnes vím, že
bojoval o to, abych pochybovala, že Bůh je dobrý a chce pro mne jen dobré. Naštěstí marně.
Zbavila jsem se závislosti na cigaretách, lépe řečeno nikotinu a jiných drogách. S radostí si
užívám střízlivosti.
Vždy mi hodně záleželo na tom, co si o mně myslí ostatní, jestli mě mají rádi. Potřebovala
jsem jejich uznání a pochvalu. To mě drtilo na gymplu, věděla jsem, že mě ve škole nemají
moc rádi. Otec o mne taky nestál. Dnes vím, že je nejdůležitější, abych se líbila Bohu. Mému
Otci v nebesích. Když se budu snažit žít podle jeho přikázání, budu se pak líbit i lidem. Jeho
největší přikázání je láska a lásku má každý rád. Zažila jsem pevná, láskyplná objetí Boží ve
chvílích strachu a samoty. Bůh je láska, to už pro mne není jen nějakou frází. Bůh mne
uzdravuje i z méně nápadných zranění. Dává mi rozumět sama sobě, svým reakcím na okolí a
ukazuje mi, jestli mám pravdu nebo ne. Například jsem na začátku mého vztahu a i teď
v manželství často reagovala přehnaně na různé situace. Většinou mne manželovo chování
velmi zraňovalo, nebo rozčilovalo, řešila jsem to uzavíráním se do sebe. Byli to ty samé věci,
které mne zraňovaly od mého otce. Hlavně nezájem o mne, o to, co prožívám a pak kritika.
Mé špatné zkušenosti s mým otcem z dětství mne takto deformovaly. Měla jsem pocit že
musím neustále usilovat o manželovu lásku, že musí být perfektně uklizeno, uvařeno apod.
Samozřejmě jsem byla neustále nedostatečná a každá i v žertu míněná kritika mi brala radost
dělat cokoliv. Zjistila jsem, že si do něj promítám mého otce nebo naopak to, co mi otec
nedal. Prožívala jsem tak zbytečný stres a nepokoj ve vztahu s ním. Živě si pamatuji i na
zbytečný strach. Jednou když přišel můj muž z práce, šíleně bouchl dveřmi a rázně vešel do
kuchyně. Já se podvědomě skrčila, seděla jsem na židli zády ke dveřím a čekala ránu nebo
pohlavek. Překvapilo mě, že se muž sháněl po jídle a vůbec se choval normálně. Překvapila
mě i má reakce, když vím, že by mě jen tak neuhodil a vůbec mě nenapadlo, že ránu dveří
způsobil průvan. Vypadá to možná jako nepodstatné maličkosti, ale hodně to ovlivňovalo mé
nálady a chování vůbec. Bůh tak nahrazuje mé špatné zkušenosti těmi dobrými s ním a dává
mi zaslíbení ve svém Slově, v Bibli, kterému musím věřit, abych žila v pokoji sama se sebou i
s ostatními. Také se postupně uzdravuje můj postoj k autoritám.
Uzdravuje i můj vztah k mé mladší sestře, které jsem dříve vědomě i nevědomě ubližovala.
Spousta věcí mě mrzí a nemůžu je vrátit zpátky, ale Bůh je nadčasový, on to dokáže a tak mu
důvěřuji. Dnes jsme si se sestrou velmi blízko a můžeme o všem mluvit a snad mi i odpouští.
Mám s toho velkou radost.
Nejlepší ale je, že díky tomuto procesu uzdravování můžu Boha poznávat a prohlubovat svou
lásku k němu. Je prostě úžasný a chce, abych prožívala svobodu v tom, jak mě stvořil, byla
s ním a měla ho ráda.
Dnes je mi dvacet osm let, jsem čtyři roky vdaná a mám krásného syna. Učím se ctít a vážit si
svého muže. Být pro něj dobrou ženou a pro svého syna milující mámou.
Vím a pevně věřím, že na každou bolest je lék a není trauma nebo zklamání, které Boží láska
neuzdraví.
Také vím, že vše, co jsem prožila, nebyla a není náhoda. O Božích zázracích se nemá mlčet a
mé uzdravování tak vnímám. Dva roky jsem vedla skupinu děvčat, která chtěla změnu ve
svém životě. Změnu, která vede k uzdravení, odpuštění, vyznání hříchů a pokoji.

Ježíš Kristus za naše nemoci a bolesti trpěl a umíral ještě dříve, než jsme ho znali. Je třeba se
neustále vracet pod jeho kříž se svým trápením. Chtít vidět a přijmout do svého života
význam jeho láskyplné oběti za nás.
Proč je uzdravení z minulosti důležité?
Jsem přesvědčena, že uzdravení z minulosti je jeden z dalších důležitých kroků, hned po
uvěření, pro každého znovuzrozeného křesťana. Když někdo uvěří, zaměřujeme se na jeho
hříšnost a zanedbáváme jeho zranění. Cesta k uzdravení však vyžaduje naši spolupráci
s Duchem Svatým. Jsme lidmi, o kterých Ježíš vypráví v podobenství o rozsévači. V našich
srdcích jsou skály. Mé skály, to bylo zraněné srdce mým otcem. I jizvy po ranách mohou
zatvrdnout a zkamenět. Různá zranění z nezralých vztahů, kterými jsem prošla. Znásilnění.
Samota, nedůvěra, nejistota, strach.
Možná se cítíš Bohem trochu podvedená. Čekáš, že Bůh odstraní tvé skály. Ale on není
majitelem tvého srdce, on je rozsévačem pravdy. Některé věci za nás Bůh jednoduše neudělá,
musíme jimi projít s ním. Bez pohybu není růstu. Tak do toho, sám Bůh na tebe čeká.
Přirozená reakce na bolest je, že ji potlačujeme, vytěsňujeme. Každý jinak. Např.: Jsi velká
služebnice, vedeš nedělní školu, zpíváš chvály, organizuješ evangelizační akce mládeže.
Proč? Proč toho máš tolik, že se nestíháš zastavit a v klidu spočinout v Boží náruči?
Bojíme se pravdy. Co když i já mám někde hluboko bolest, kterou nechci řešit? Přesně
v takovém případě bolest sama nezmizí. Můžeš si ji nést, jak chceš daleko, jak chceš dlouho,
nezmizí. A co je nejhorší - utváří tvůj vztah k Bohu.
Mimochodem, pokud jsme si nikdy nevyřešili bolesti svého dětství, potom ignorovat citové
potřeby manžela, dětí, případně jiných zraněných lidí ve svém okolí, nebude pro nás žádný
problém.
Říkáš si, proč toužit po změně? Já jsem v pohodě, to je jenom pro ty, co zažili nějaké trauma,
z rozvedených rodin, ty, co mají psychické problémy, mne se to netýká. Omyl! Uzdravení je
pro každého křesťana. Jde o uzdravení vztahu s Bohem, který je nejdůležitější, od kterého se
odvíjí náš život.
Rodina
Poslední verš Starého zákona říká: “Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den
Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při
svém příchodu nestihl zemi klatbou.“ (Malachiáš 3, 23-24)
A to samé čteme v Lukášovi, když přichází anděl Gabriel, aby řekl Zachariášovi, že jeho syn
Jan Křtitel „sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a
vzpurné moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“ (Lukáš 1, 17)
Nejlépe si pamatujeme první a poslední věci, které slyšíme. A ještě k tomu, když Bůh jako
posla vyslal archanděla. Neudělal by to, kdyby to nebylo mimořádně důležité. Všimněme si,
že uzdravení mezi otci a dětmi tak, jak o něm mluví Lukáš, bylo potřebné dříve, než byli lidé
schopni přijmout věci od Ježíše Krista. Ježíš, Slovo samo, přišel a chodil mezi nimi, ale oni
nebyli schopni přijmout, co chtěl vložit do jejich srdcí, dokud z nich neodstranili skály. Jan
Křtitel byl poslán napřed, aby jim pomohl. Později, například v podobenství o marnotratném
synu, nepřehlížejme skutečnost, že syn říká: “Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.“
(Lukáš 15, 21) Ježíš ukazuje, že součástí pokání (lítost nad hříchy a odvrácení se od nich) je
nejen řešení vztahu s Bohem, ale řešení vztahů s rodiči.
Prvním vzorem, který kopírujeme, jsou naši rodiče. Osmdesát pět procent vzorců chování
v dospělosti má svůj základ v období do šesti let věku. Jak jsem se již zmínila, těsně po svatbě
jsem zjistila, že mám na svého muže přehnané reakce. Když přišel domů, byla jsem ve stresu,
jestli vše dělám správně. Jeho momentální nezájem a kritika mne hluboce zraňovaly. Chovala
jsem se k němu jako ke svému otci.

Děti musí vyrůstat v bezpodmínečné lásce, v přijetí a bezpečí. Srovnejte si schválně v duchu
Boží charakter a vlastnosti vašich rodičů. Nic proti nim, ale dát požehnání plné milosti
nedokáže žádný rodič. Každý dělá spoustu chyb a říká svým dětem spoustu lží. Život v plnosti
nám dává jen náš dokonalý milující Bůh. Naše výchova vždy nestála na Božích pravdách a
biblických principech. A to si troufám tvrdit i o těch nejsvatějších křesťanských rodinách.
Výsledkem lidské výchovy jsme my, pokřivené obrazy Boží. Nemáme pravdivý pohled sami
na sebe. Žijeme podle lží našich rodičů, našeho okolí a nás samých podle toho, které jsme
přijali za své. Těžko ten, kdo slýchal celé dětství, že je neschopný, nešikovný, hloupý,
najednou po svém obrácení přijme, že je svatý (čistý, dobrý) (Efezským 1, 1) a přijatý
(Efezským 1, 5). Může to mít následky celý život. Špatné vzdělání, neschopnost najít si
dobrou práci a zvládat své každodenní povinnosti a v pokoji a radosti jako dobrá žena se
starat o svůj dům, o svého manžela, děti. Jak máme v našem marném pachtění se s
každodenností najednou pochopit, že už jsme dosáhli plnosti, plnosti v Kristu Ježíši?
(Koloským 2, 10).
V každé rodině jsou ustálené vzorce chování a určitá atmosféra. Naše rodina nás formovala a
utvořila nás tím, čím jsme. Ať chceme nebo ne, reagujeme na věci stejně jako naši rodiče.
Chováme se stejně ve škole, v práci, ve své rodině. Nemusí to však všude fungovat. Náš
naučený vzorec chování z domova nemusí být správný. Nejvíce to zjistíme, když narazíme na
problém. Jak reagujeme, když se stane něco zlého? Obviňujeme celý svět? Jsme bezmocní?
V noci pláčeme do polštáře? Jednáme na základě lži nebo pravdy? Křesťan se většinou
v období nouze modlí. Často se Boha ptáme, proč se to stalo? Kde jsi byl, Bože? A často
dostáváme satanskou odpověď: Nikdo tu není. Nikomu na tom nezáleží. Ale v Bibli se píše: ,,
Neboj se, já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě“… a také: „Nikdy tě neopustím a nikdy se
tě nezřeknu.“ (Izajáš 41, 10 a Židům 13, 5)
Bible je plná povzbuzujících a silných zaslíbení. Také nám ukazuje, jak je nám na rozdíl od
nás Bůh věrný a má s námi svatou trpělivost. “Držme se neotřesitelné naděje, kterou
vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.“ (Židům 10, 23)
Je třeba číst vytrvale Boží slovo, které je pravdivé a dává pravdivé odpovědi. „Zůstanete-li
v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
(Jan 8, 31-32) Je také dobré učit se některé verše nazpaměť. V období největší krize je Duch
Svatý z naší paměti může vytáhnout a nadpřirozeně jednat a povzbudit nás. Mám zkušenost
z jedné hrůzyplné noci. Jak jsem se již zmínila, pronásledovaly mne noční můry. Jedné takové
noci, kdy jsem se s úzkostí v srdci a velkým strachem vzbudila hrůzou ze svého snu, mne
začala pohlcovat temnota. Nebyla jsem schopna udělat vůbec nic. Jen se potila pod peřinou.
Ani modlit jsem se nemohla. Najednou se mi vybavil verš, který jsem se učila do školy : „Bůh
je světlo a není v něm nejmenší tmy.“ (1. list Janův 1, 5) Neustále se mi opakoval a já nevím
jak, znovu jsem usnula, tentokrát bezesným spánkem. Díky Bohu. Vše dělejte s vědomím, že
chcete a toužíte poznat svého Boha. Je vám neskutečně blízký právě ve vaší zranitelnosti. Je
to právě ta největší síla, kterou křesťan má, společenství se samotným Bohem. Vztah, který
nikdy nezklame.
„Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval, svou láskou a shovívavostí je
vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.“
Izajáš 63, 9

Moc evangelia, modlitby a vedení Duchem Svatým
Ježíš přišel nejen proto, aby nás zachránil z našich hříchů, ale taky proto, aby uzdravil
zlomená srdce a obvázal naše rány.
Když Bůh uzdravuje, nedává jen dobrou radu. On sám k nám přichází, bere nás do rukou a
mluví k nám svá slova života. Bůh v nás může způsobit, že poneseme ovoce i na místě utrpení
tak, jako Josef, a způsobí, že budeme vytříbeni jako čisté zlato - jako Jób.

Věříš, že je opravdu možné se změnit? Že žena v dětství sexuálně zneužívaná se může radovat
z manželské sexuality? Může dívka z dětského domova prožívat přijetí?
Moc evangelia a modlitby je nejsilnější zbraň na lidské utrpení. To, že tuto zbraň můžeme
mít, přicházet k samotnému Pánu této Země, modlit se k němu a číst Boží slovo (Bibli), je jen
díky utrpení Božího Syna Ježíše Krista, který vykoupil náš návrat k Bohu svou smrtí na kříži.
A tak máme naději i odvahu vrátit se tam hluboko, zpátky, dovnitř do minulosti a odkrýt ránu,
aby mohla přestat bolet a být uzdravena. Myslíš, že se mi chtělo prožívat znovu své znásilnění
a ještě k tomu před pastorem? Vůbec ne. Ale mohla jsem ho prožít s Ježíšem. Viděla jsem ho
tam. A hlavně jsem si ty zlé pocity prožila naposledy.
Víme, že je správné modlit se za věci, které se nás hluboce dotýkají. V Písmu čteme:
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu a pokoj Boží,
převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Filipským 4, 6-7

Věřím, že Ježíš přináší změnu do životů lidí a to neustále. V Janově evangeliu se od Ježíše
dovídáme, že nám zde zanechá jiného přímluvce, Ducha pravdy.
„...a já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky, Ducha pravdy, kterého svět nemůže
přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi a ve vás bude.“
Jan 14, 16-17

Existuje neznámá část našeho já, kterou zná jenom Bůh. Proto věříme, že otevření se Písmu
Svatému (Bibli) „...všecko, co je tam napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám
dává Písmo, čerpali naději.“
Římanům 15, 4

-šepotu Ducha Svatého„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy...“
Jan 16, 13

- zjevení„Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a
osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém
lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.“
Efezským 1, 17- 19

a modlitby„Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě.“
2 Královská 20, 5

Otevření se těmto věcem má hluboký smysl a proměňuje nás k Božímu obrazu. Bůh odhaluje
skryté pravdy. Pán Bůh k nám také nemluví jen izolovaně, většinou používá své tělo, církev.
Tak nezapomínejte na upřímné zpětné vazby ze strany našich bratrů a sester. „Mějme zájem
jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejme společná
shromáždění, jak to někteří ve zvyku, ale napomínejme se tím více, čím více vidíte, že se blíží
den Kristův.“ (Židům 10, 24-25)
To vše nás dovede k poznání hříchu v jednání a teprve potom můžeme dojít k pokání (lítosti
nad hříchy a odvrácení se od nich). Pokání zahrnuje pevný pohled na Ježíše Krista, který
mění život, není jen iluzí útěchy. David se modlil: „Ó Bože zkoumej mne a poznej mé srdce“

a také „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“ (Žalm 51, 12).
Apoštol Pavel se modlí za to, aby se v nás „ jeho Duchem posílil a upevnil, vnitřní člověk“ a
ujišťuje, že Bůh, „může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit.“
(Efezským 3, 16-20)
Jestli tě moje psaní oslovilo, jsem ráda i nerada. Znamená to, že máš ve svém srdci jizvy,
které bolí. Prázdná místa, která zaplní jen sám Bůh. Hledej, jestli mezi tebou a Bohem není
skrytý hněv. Hněv vůči Bohu musíš odstranit.
Také je velmi důležité zjistit, jestli jsi někdy měla zkušenosti s jakoukoli formou okultismu.
Je to tvé slabé místo, na které může satan útočit. Třeba i „nevinné“ vyvolávání duchů
v dětství, vykládání karet, horoskopy apod. Vše odevzdej Bohu, zřekni se toho a správně to
pojmenuj. Pros za odpuštění. Uvědom si úplnou závislost na Bohu. Duch Svatý je divuplný
přímluvce. Požádej Ducha, aby odkryl každý tvůj opravdový problém a aby tě vedl krok za
krokem. Požádej ho o jeho pohled a jeho srdce ve tvé konkrétní otázce. Zdá se ti toho moc.
Chrlím to na tebe, viď? Už teď nemáš chuť se do něčeho pouštět? Nemusíš nic dělat sama.
Vyhledej svého pastora nebo duchovně starší kamarádku a vše s ní prober. Modlete se spolu
za to, co z tvého života má být uzdraveno nejdříve. Potřebuješ vztah, ve kterém budeš moci
přijímat povzbuzení i skládat účty, abys byla silnější. Je to zdravá podpora tvého růstu
k Bohu. Samozřejmě ideální jsou lidé, kteří nám jdou sami příkladem a můžeme se od nich
učit.
Stydíš se mluvit o tom, co jsi prožila? Nemáš ve svém okolí nikoho, komu bys ses svěřila?
Neváhej, ponoř se do vzpomínek a vše, jak to cítíš, řekni Jemu. Neboj se, ničím ho
nepřekvapíš, on už to ví, ale čeká, až mu vše sama řekneš. Tvá modlitba nemusí mít oficiální
formu ani spisovnou češtinu. Křič, šeptej, postěžuj si, plač. Buď upřímná a otevři se. Neboj se
ve svém vzpomínání být kreativní. Mohou ti pomoci staré fotografie z dětství nebo navštiv
místa, kde si dříve žila. Kde se ti něco zlého přihodilo. Někomu pomáhá si věci psát. Napiš si
jména lidí, kteří tě zranili, zraňují a jak. Napiš také ty, které sama zraňuješ svým chováním.
Hledej proč a pros za odpuštění. Při vzpomínání si můžeš napsat takové své osobní dějiny.
Čím starší vzpomínka a čím jich bude víc, tím lépe. Musí být tvoje vlastní, ne převyprávěné.
V konkrétní situaci si uvědom konkrétní pocit, který v tobě vyvolává. Zavzpomínej třeba na
oslavy z dětství, vánoce, prázdniny, učitelky ze školky, první jízdu na kole, rodinou
dovolenou nebo co jsi dělala vždy před spaním. Představ si svůj pokojíček, když jsi byla malá.
Vztah k sourozencům, hračky, co jsi měla ráda. Kdy jsi zažila největší strach? Jaká nálada
převládala v tvém dětství? Proč? Věřila jsi svým rodičům? Kdy jsi dostávala výprask?
Manipulovala jsi se svými rodiči?
Nechci ti dávat jednoduchý návod „ jak na to“. Není to jednoduché. Jsou to jen pomůcky,
inspirace pro tebe. Neboj se připomenout si to nepříjemné v tvém životě. Věř, že to není
marné a že si to stejně v sobě nosíš. Uzdravení tě osvobodí a můžeš být úplně jiná. Silnější a
veselá. Prosím, nespokojuj se se svým životem. Můžeš dostat o hodně víc a zažívat mocné,
velké věci. Jsi Boží dílo, za které Bůh obětoval svého Syna. On umíral za tvé bolesti a ty se
mu je stydíš dát? Buď statečná, jako byl statečný Ježíš.
Nebude to vše hned, je to proces, tak buď prosím trpělivá. Často si lidé představují uzdravení
jako jednorázový zázrak. Jako když se Ježíš dotkl slepého nebo malomocného a byli v tu
chvíli zdraví. Ale Ježíš neuzdravoval všechny. Museli přijít až před něj a s vírou požádat o
uzdravení. Přinesli svou bídu do jeho blízkosti a on se jich dotkl. Aby se tě dotýkal, musíš
přijít blízko. Přines vše, co vyšlo na světlo až do Boží přítomnosti.
Nečekej hned rychlou úlevu a zmizení veškeré bolesti. Tvůj život se nezmění mávnutím
kouzelného proutku. Všechna bolest nezmizí, ale Bůh ti s ní pomůže. Odpověď na bolest není
jen odpuštění. Odpověď na bolest je její předání Ježíši Kristu. Přijde pocit úlevy a svobody,
který tě může nést dny, týdny nebo i měsíce, ale je to jen první krok a počáteční fáze toho,
čím Bůh chce, abys byla ve svém životě. Potřebuješ mít pevnou vůli ke změně. Posiluj ji,

třeba sportem nebo jinou pravidelnou činností (povinností). Já cvičím aerobic a od jara se
chystám pravidelně běhat. Jednej na základě Boží pravdy. Nejdříve ji budeš přijímat na citové
úrovni, ale pak přejde hlouběji do tvé mysli. Budeš ji prožívat den po dni v normálním
všedním životě. Výsledkem bude tvá důvěra a stabilita.
Neporovnávej se s ostatními. Rychlost, jakou probíhá uzdravovací proces, je pro každého
jiná. Jen Bůh jí řídí. Když s Ním spolupracuješ podle svých nejlepších schopností, netrap se
nad tím, když někdo jiný zažívá a přijímá Boží doteky rychleji.
Důležitý je také strávený čas o samotě s Ježíšem. Například s Petrem Ježíš také mluvil o
samotě a nikde v Bibli není psáno, co si povídali. Bylo to jen mezi nimi. Jisté je, že Petr byl
od toho dne úplně jiný.
Buduj svůj život na základě biblické víry. To je ta tvoje pevná skála. Následuj Ježíše celým
svým srdcem. Přeji ti aktivní přístup k věci, trpělivost a mnoho krásných chvil s Ježíšem. Drž
se!
Jestli znáš osobně Boha, máš velkou naději na své uzdravení. Jestliže ho ještě neznáš máš
velkou naději, že se ti dá poznat, když budeš upřímně chtít. Jeho Syn umíral i za tvé bolesti.
Bůh tě opatruj. Milost a pokoj Pána Ježíše Krista buď s tebou.
S láskou,
Martina
„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez
umdlení.“
Izajáš 40, 31

„Jaký asi budeš?!“ Tak takovouto otázku a mnoho podobných jsem si začala klást už
velmi brzy. Myslím, že na základce. Zaměstnávala mě otázka, jaký bude ten můj budoucí
kluk, ze kterého by měl být jednou nějaký ten manžílek, jak bude vypadat ... Představy se
s přibývajícími roky stále měnily. Jednou měl vypadat tak, podruhé jinak. Jednou měl být
černovlasý, podruhé blonďatý, potom měl být vysoký, pak zase střední postavy. Prostě
puberta. Myslím, že takto přemýšlí na základce většina holek. No a pak velkou roli hrály
sympatie. To bylo už u konkrétní osoby, ale i tehdy jsem pokukovala, zda je alespoň
trošku k světu. (Přece si nebudu myslet na nějakého škaredu.) Znáš to.
Když jsem přešla na střední, začala jsem se rozhlížet a pozorovala jsem kluky, jak se
chovají, jak mluví. Každou chvíli jsem byla do některého „zaláskovaná“. Samozřejmě
jsem to brala nesmírně vážně, občas jsem se za toho či onoho kluka modlila k Bohu v
domnění, že on bude určitě ten pravý, se kterým strávím zbytek života. Chodila jsem
totiž od svého dětství do kostela s rodiči a tam jsem pravidelně slýchávala, že když se
budu modlit k Bohu, že moje modlitby uslyší. No a tak jsem se tedy modlila.
Ještě že Bůh věděl, koho mi dá. Kdyby měl splnit všechny moje prosby a žádosti, asi by
to byl (ten můj muž) „pěkný unikát“. A tak jsem Boha co chvíli prosila o toho a toho a
přesto jakoby nějak neurčitě. Stále jsem si nechávala zadní vrátka, co kdyby se objevil
ještě lepší. Takovéto chvíle jsem prožívala do svých šestnácti let. Pak přišel v mém
životě zlom. Uvědomila jsem si, že jsem hříšná osoba, že pokud něco neudělám, skončím
špatně. Klekla jsem na kolena a s pláčem jsem Bohu vyjmenovávala svoje hříchy, své
špatnosti. Bylo mi z toho opravdu zle. Trvalo to dlouho, snad dvě hodiny a Bůh mi
„odpověděl“. Dal mi ujištění do mého srdce, že mi odpouští, že mám opět čisté srdce.
Ježíš vymazal všechny moje hříchy. I za mě zemřel na kříži a vstal z mrtvých a díky jemu
můžu žít dál s „čistým štítem“.
Začala jsem být jiná. Tehdy jsem se začala za svého budoucího muže modlit a
předkládat ho Bohu na modlitbách. Nešlo o žádnou konkrétní osobu a podobu, modlila
jsem se spíše za charakterové vlastnosti – rozhodnost, spolehlivost, skromnost, čestnost,
upřímnost a aby uměl přiznat svoji chybu. Nebylo to pravidelně, ale občas jsem toto téma
do svých modliteb zařadila. Také jsem prosila Boha o moudrost a pokoru, té se mi totiž
nedostávalo. A Bůh mě proměňoval a vedl. Ukázal mi, že nikdy nemám chodit s
nekřesťanem anebo s někým, kdo nebude plně oddán Bohu. Nedejte se zapřáhnout do
cizího jha spolu s nevěřícími! (2. Korintským 6, 14)
Krátce po svých osmnáctinách jsem začala chodit s jedním věřícím klukem. Jmenoval se
Karel. Začalo to úplně nenápadně. Měli jsme partu věřících kamarádů a kamarádek a do
této party byl jednou pozván on. Byl vtipný, kamarádský, byla s ním legrace, byl prostě
fajn. No a slovo dalo slovo, akce střídala akci a my jsme spolu začali chodit. Nevídali
jsme se zase tak často, studoval vysokou školu v Praze a bydlel v jiném městě než já.
Takže jsme se vídávali na mládeži a pak v neděli v církvi, občas přijel i mimo víkend, ale
to bylo velmi málo. Bylo zvláštní, že jsme si ani moc nepsali. Byl to stejně takový divný
vztah, alespoň z mé strany. Dnes už vím proč, ale to až později. Tento vztah trval ani ne
půl roku a pak jsem ho skončila. Karel začal být až chorobně žárlivý. Nesměla jsem se
pak už ani bavit s nikým jiným, ani z té party, natož třeba s lidmi v mládeži. Pak už ani s
holkami ne. Byla jsem čím dál tím více svázaná a ten vztah mě dusil. V létě jsme pak jeli
společně na jeden týdenní pobyt – seminář, na kterém byli mladí věřící lidé z celé
republiky. Tam se jeho žárlivost projevila „v plné kráse“. Jednoho dne mi udělal strašnou
scénu na pokoji, kde jsem bydlela ještě se třemi holkami. Holky z toho byly dost
vyděšené a jedna dokonce povídala: „Aničko, co to bylo? To bylo jak v hororovým filmu

o manželství. No, to je žárlivec!“ A to stačilo a já řekla: „Dost.“ Ukončila jsem náš vztah.
Možná tvrdě, ale už to dál nešlo. A byl konec.
Dnes vím, že to byl nepřipravený vztah. A hlavně to byl vztah z mojí vůle, kdy jsem Boha
vůbec nepotřebovala. Kdy jsem „já“ chtěla „hlavně s někým chodit.“ Byl to tvrdý pád z
výšin na zem, ale byl potřebný. Zpětně jsem zjišťovala, že jsme neměli ani podobné
názory a smýšlení. Každý jsme směřoval úplně na jinou stranu. Měli jsme každý úplně
jiné sny. Například já snila o otevřeném domě. U nás doma to tak fungovalo, a mě se to
moc líbilo. Každou chvíli nějaká návštěva. Občas u nás někdo přespal. Na neděli bylo
uvařeno víc porcí, co kdyby byl v církvi někdo, koho bychom mohli pozvat na oběd. Bylo
to príma. Ale on snil o uzavřeném domě.
Asi tři měsíce po této zkušenosti jsem byla na semináři o lásce, chození, partnerství a
manželství. Přednášel jeden křesťan, který se touto problematikou zabýval již řadu let.
Bylo to obšírné téma a seminář byl skoro celý den. Když jsem na něj jela, myslela jsem
si, že to není nic pro mě. Ale opět jsem se mýlila. Docela mne dostal.
Díky tomu, co jsem slyšela, jsem si uvědomila, že všechno má v rukou Bůh. A po mě
chce, abych mu řekla své nároky a přání. Konkrétní nároky, konkrétní oblasti, které jsou
pro mě důležité a to hlavně, co se týká mého budoucího muže. Chce po mě i jméno konkrétní osobu, která se má stát mým mužem. Jedině Bůh ale rozhodne, jak mé
modlitby vyslyší.
Tak to bylo hustý. To jsem nečekala.
Zkusila jsem to. Začala jsem se modlit konkrétně. Chtěla jsem věřícího kluka, který bude
zapálený do služby pro Boha, bude chtít duchovně růst a skutečně poroste. Chtěla jsem
kluka, který bude skromný, čestný a pokorný, a přesto bude osobnost. Chtěla jsem ryzí
charakter. Chtěla jsem, aby měl dům i srdce otevřené pro druhé, tak jako já. Modlila
jsem se za plný vztah a později i manželství, které bude fungovat na Božích principech,
kdy muž je hlavou ženy a rodiny, aby dokázal ustát můj temperament a nedostal se „pod
pantofel“. Jak bude vypadat mi bylo v tu chvíli jedno. Teprve později jsem k modlitbám
přidala i to, aby byl sportovně založený a byl vyšší než já. No a v mém zorném poli se
objevila i konkrétní osoba a já mohla k těmto modlitbám přidat i jméno. Ptáš se, jestli to
vyšlo? Vyšlo!!!!!!!
Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje.
Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané
a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí,
že od Pána něco dostane.
Jakub 1, 6-8

Bůh mi ho opravdu dal. Jak je dobré se pravidelně modlit za svého budoucího manžela!
Odpověděl mi po čtyřech měsících mých modliteb. Od první chvíle našeho vztahu se
svým nynějším manželem, jsem věděla, že je to ten pravý. Že je to on, kterého mi dává
Bůh. Duch Svatý mi dal utvrzení a pokoj do srdce. Marek, tak se jmenuje můj muž, to
věděl také. Hned od začátku byl náš vztah jiný, než ten předchozí. Tento byl založen na
Kristu. Společně jsme se na každé schůzce modlili. Studoval vysokou školu v zahraničí a
bydlel v jiném městě než já - a tak, když jsme spolu nebyli, četli jsme Žalmy a v
dopisech si vyměňovali osobní prožitky ze čtení, co nám který žalm říká, pak jsme
přidávali další knihy. Bylo to bezva. Dalším utvrzením, alespoň pro mě, bylo i to, že od té
doby, co jsme spolu začali chodit, měl Marek všechny zkoušky za jedna. Dobrý, co?

Občas dodnes poznamenává: „Škoda, že se jsem s tebou nezačal chodit hned od začátku
vysoký. Určitě bych měl červený diplom.“
Jsme spolu už „nějaký ten pátek“ a stále nás Bůh utvrzuje, že k sobě patříme, že nám dal
jeden druhého, že nám dal, co jsme oba chtěli a úžasně nám žehná. Čas od času přijde
nějaká ta zkouška, ale zase nás v tom Bůh nenechá a pomůže nám ji překonat.
Někdy si ale myslím, jestli jsem se přeci jenom nemodlila až moc horlivě. Můj muž je
doslova zapálený do služby, pod „pantoflem“ rozhodně není, dům máme přímo dokořán
a sportovec je to tělem i duší.
Ale ne, nemodlila jsem se moc. Stále více zjišťuji, že být náročná v určitých oblastech se
vyplatí. Nebála jsem se Bohu říci své požadavky, ať už se jednalo o charakter mého
budoucího muže, společné žití s ním, společnou službu Bohu a lidem. Myslím si, že
služba pro Ježíše je díky tomu pro nás snazší a úžasnější. Jsme díky tomu naladěni na
stejnou strunu, dokážeme doplňovat jeden druhého a shodujeme se někdy dost často
úplně přesně na stejném řešení věcí.
Určitě to udělej taky. Zvláště pak, když chceš sloužit Bohu, když chceš s celou rodinou
následovat Krista. Nebudeš na to sama, budete na službu dva. Budeš mít vedle sebe
oporu, o které víš, že ti byla darována samotným Bohem.
Modli se! Modli se pravidelně. Bůh ti ze své milosti dá, oč prosíš. Buď konkrétní a
nemlž! Měj jasnou představu a neboj se s ní přijít před Krista. Bůh ti tvé modlitby
požehná.
Nemusí to být hned, může to trvat i roky, ale vždycky nějak na tvé prosby odpoví. Ať
kladně či záporně. Vždy ale budeš vědět, že máš Boží požehnání, že to je Boží vůle pro
tebe a to je to nejlepší.
Svěř Hospodinu své počínání
a tvé plány budou zajištěny.
Přísloví 16, 3

Bůh ti žehnej a naplňuj tě pokojem,
Anna

Jmenuji se Iva.Vyrůstala jsem ve věřící rodině a měla vše, po čem mnozí touží - milující rodiče a
skvělé rodinné zázemí, křesťanský sbor, ve kterém jsem vyrostla, zajímavou práci. Ale ve svých 29
letech jsem byla ještě svobodná. Všichni moji vrstevníci ze školy i ze sboru (a to i ti mnohem
mladší) měli své partnery, někteří dokonce i děti a já byla stále ještě sama . A nic ani
nenasvědčovalo tomu, že se to v dohledné době změní.
Dokud jsem chodila mezi mladé křesťany a byl svobodný i můj mladší bratr, samota na mne tolik
nedoléhala. Mládežnický věk byl ale najednou pryč, já začala chodit do zaměstnání a pak se oženil
i můj bratr. A najednou jsem si naplno uvědomila svůj věk i to, že bych už měla mít vlastní rodinu.
Jednu známost jsem měla již za sebou. Když mi bylo 17 let, začala jsem chodit s jedním klukem
z našeho sboru. Byli jsme oba věřící, znali se od dětství a nějaká Boží vůle ohledně vztahu nás
vůbec netrápila – vždyť bylo přece vše „v pořádku“. V tomto věku člověk často podřizuje Boží vůli
svým přáním, místo aby podřizoval svá přání Boží vůli. Vůbec mě nenapadlo, že poznat Boží vůli
v oblasti navazování známosti je nejtěžší právě proto, že touha po vztahu je často silnější.
Nevstupovala jsem do naší známosti zrovna s myšlenkou na manželství. Jeden druhému jsme se
líbili. Mé představy o chození byly sice romantické, ale rozhodně nesměřovaly k manželství, alespoň
zpočátku ne. Po dvou letech známosti jsme sice o manželství začali uvažovat, ale naše představy
byly dost nereálné. Oba jsme ještě studovali, nebylo kde bydlet, o tom co manželství obnáší jsem
měla představu jen mlhavou, zkrátka, nebyli jsme k takovému kroku dost zralí. To vím dnes. Tehdy
jsem takhle vůbec neuvažovala. A náš vztah nakonec podle toho dopadl. Nevydržel první vážnou
zkoušku. Rozpadl se po třech letech proto, že mě můj kluk nedokázal podržet v situaci, kdy jsem
jeho pomoc potřebovala. Zcela nečekaně jsem totiž začala mít problémy s viděním a po vyšetření
očním lékařem se zjistilo, že na jednom oku mám odchlípenou sítnici a je třeba oko operovat. Díky
Bohu operace dopadla dobře, ale přinesla do mého života určitá omezení. Najednou jsem nesměla
(a dodnes nesmím) zvedat nic těžkého a lékaři mi navíc oznámili, že pokud budu mít děti, mohu je
porodit pouze císařským řezem. Tím je ovšem daný i počet dětí, které mohu mít. Můj život se
změnil ze dne na den a já se učila s tímto omezením žít. A právě v této situaci se můj kluk zachoval
naprosto nepředvídatelně. Rozešel se se mnou, protože on ani jeho rodina nebyli schopni unést, že
by mě musel v určitých věcech pomáhat. Tato zkušenost mne ve vztahu k mužům tak zablokovala,
že jsem nebyla ochotná připustit, že by si mě někdo chtěl s mým zdravotním omezením vzít.
Nedokázala jsem se také vyrovnat s tím, že mne opustil věřící kluk v situaci, kdy se druhý
neopouští. Dnes jsem Bohu za náš rozchod vděčná. Muselo to být, protože Bůh pro mě měl
připraveno něco nesrovnatelně lepšího. A musela jsem si počkat 10 let.
Od našeho rozchodu už uplynulo několik let a mé okolí nedokázalo pochopit, proč zrovna já pořád
nikoho nemám. O svém zklamání a problému, který pro mě byl nepřekonatelný, jsem s nikým
kromě rodiny a několika přátel nemluvila. Setkala jsem se s různými názory: že jsem asi nějaká
„divná“, že si moc vybírám, ale i s tím, že přece mohu nějakého nevěřícího kluka přivést k Bohu,
když s ním budu chodit. Tahle možnost ale pro mne jako pro křesťanku naprosto nepřipadala
v úvahu, a to i přes negativní zkušenost ze známosti s křesťanem. Výchova v rodině i ve sboru, a
slova našeho kazatele na jednom setkání mládeže, že o známost s nevěřícím nesmíme „zavadit ani
myšlenkou“ mne držely zpátky. Věděla jsem totiž o několika „smíšených“ manželstvích, která
prožívala vážné krize a skončila odchodem nejen nevěřícího, ale i věřícího partnera ze sboru a
z Boží blízkosti vůbec.
S mým nástupem do zaměstnání se objevili i nevěřící kluci, kteří chtěli navázat známost. Ale jak
jsem řekla, tato možnost pro mne neexistovala. Zájem o vztah mělo i několik věřících kluků, kteří
věděli o mém zdravotním omezení, ale já byla přesvědčená, že jim dříve či později vadit začne, bála
jsem se dalšího zklamání a tak byly mé odpovědi „ne“. Dnes už vím, že mne Bůh chránil před
navázáním vztahu s nepravým mužem. Ale tehdy jsem se začala pomalu smiřovat s tím, že mám asi
zůstat sama. A moje modlitby za partnera začaly být stále nepravidelnější.
A pak do mého zdánlivého klidu vstoupila jedna sestra ze sboru - žena, která měla od Boha dar
moudrosti a za sebou život prožitý pod jeho vedením. Kdysi mě vyučovala v dorostu, znala mě a já
jsem za její praktické vedení dodnes vděčná. Po jednom shromáždění mě zastavila a mimo jiné mi
řekla: „Víš, přeji ti, abys od Boha dostala vše, co potřebuješ a co tvůj život naplní.“ Okamžitě jsem
věděla, čeho se svým taktním způsobem dotýká. Někoho jiného bych rázně odbyla, ale jí jsem

dokázala jen říci: „Asi nemám mít všechno.“ A ona s úsměvem dodala: „Ale to už tak člověk pozná,
jestli má v sobě touhu a potřebu se o někoho starat.“ Je pravda, že jsem byla vždycky tou, která se na
všech akcích mládeže o někoho starala. A nikdy jsem si neuměla svůj život představit jinak než
s manželem a dětmi. A teď jsem si často říkala, k čemu mě vlastně bude, že se umím postarat o
domácnost i o jiné věci, když stejně zůstanu sama. Tato milá sestra snad ani netušila, jak otřásla
mým pracně nabytým klidem. Mé modlitby za partnera ale začaly být zase věrné. Vzpomínám si, že
když na mne doléhala samota a myslela jsem si, že se snad ani nedočkám, připomínala jsem si slova
jedné úvahy k biblickému textu, kterou jsem kdesi četla: „Chceš-li poznat Boží vůli, pak se modli.
Čekání není ztrátou času, zvlášť, je-li vyplněno modlitbami.“ Tato slova jsem si musela opakovat
hodně často.
Protože jsem nikdy nepatřila mezi ženy, které dokázaly dát mužům najevo svůj zájem, a ani jsem
nikdy pořádně neuměla zájem toho druhého včas rozpoznat, moje modlitba zněla takto:
„Pane, ty mě znáš, víš o mém strachu ze zklamání i o mém zdravotním omezení. Víš také o mé neschopnosti dát cokoli
tomu druhému najevo i poznat jeho zájem. Jestli ale máš pro mě někoho připraveného, prosím, abych si s ním rozuměla
nejen ve věcech duchovních, ale i ve věcech běžného života. A protože jsem člověk, který v téhle věci potřebuje
naprostou jistotu, prosím, abych ho poznala tak, že se spolu budeme moci modlit. A prosím Tě, až se s ním poprvé
setkám, aby návrh ke společné modlitbě přišel od něho.“

Pro mě byl společný modlitební život již v době známosti velmi důležitý, protože se jako člověk
spíš uzavřený nedokážu svobodně modlit s každým. Také jsem byla přesvědčená, že by si ti dva měli
rozumět v duchovním i praktickém životě, protože jenom tak může být vztah naplněný.
Od mého rozhovoru s onou sestrou již uplynul nějaký čas, až přišla neděle, ve které mělo být ve
shromáždění kázání na téma „Život v manželství“. Byla jsem ráda, že jsem měla právě tuto neděli
s dětmi vyučování v nedělní škole a mohla se tomuto tématu vyhnout. Už jsem odcházela ze
shromáždění, když v tom mě zastavila na schodech zase sestra, o které jsem se již zmínila, se svým
typickým úsměvem: „Dnes jsem na tebe, Ivo, musela hodně myslet. Při dnešním shromáždění mi
Bůh položil na srdce to, že se již někoho brzy dočkáš.“ Víc ani říkat nemusela. Uvrhla mě do
naprostého zmatku. Tato sestra byla vždy velice opatrná na to, co říká, zvláště ve věcech víry a Boží
vůle. A něco takového by nikdy nevyslovila, pokud by neměla jistotu Božího vedení.
Je zvláštní, že pokud se za něco dlouho modlíme a Bůh naše modlitby vyslyší, prožíváme někdy
doslova šok, že se to opravdu děje. Totéž jsem prožívala i já. Musím přiznat, že jsem od té doby
poněkud s obavami hleděla na každého muže, který náš sbor navštívil. Hlavou mi vířily otázky: Jak
ho poznám? Jaký bude? Bude se mi líbit? Nebude to vztah, ve kterém si budeme rozumět jenom
v duchovních věcech? Ano, i taková manželství jsem znala.
Ale všechno bylo jinak. Žádný nový muž do našeho sboru nepřišel. Prostě tam už několik let byl.
Jmenoval se Jan a přišel pracovat ze sboru v jiném městě k nám, protože se zde otevřela služba, do
které ho Bůh povolal. Jeho a můj způsob života byl tak odlišný! Moje zaměstnání mělo pevně
stanovenou pracovní dobu, jeho služba vyžadovala permanentní nasazení a byla časově velmi
náročná. Znali jsme se, věděli jsme o sobě, doslova jsme kolem sebe chodili, ale ani jednoho z nás
nenapadlo, že bychom si mohli rozumět. Já jsem se Janovi spíš vyhýbala, protože jak už to bývá,
kde jsou dva svobodní lidé odpovídajícího věku, dříve či později někoho napadne, že by se k sobě
hodili. Několikrát jsme se spolu sice setkali, ale jednalo se vesměs o schůzky pracovní.
Po jedné takové schůzce se Jan zdržel, začali jsme mluvit o všem možném (tedy on mluvil, já
většinou jen přikyvovala) a pak mě pozval na oběd. Zaskočil mě tak, že jsem neodmítla. Teprve
když odešel, začala jsem toho litovat a doufala, že na smluvený oběd zapomene. Nezapomněl.
Nakonec jsme strávili velice příjemné odpoledne. Než jsme odešli na večerní shromáždění, Jan se
mě zeptal, proč jsem stále sama. Řekla jsem mu o svém zklamání z první známosti i o svém
zdravotním omezení. Byl to první člověk, se kterým jsem mohla mluvit bez rozpaků. Můj zdravotní
problém s velkým „P“ vzal jako něco naprosto normálního. Bylo mi s ním dobře, jeho přítomnost
uklidňovala. Mluvili jsme i o jeho zklamání a já se v duchu modlila: „Pane, já nevím, jestli tohle má
být ten, koho jsi pro mne připravil, ale pokud ano, prosím, aby navrhl společnou modlitbu.“ Jinak
jsem byla rozhodnutá, že se s ním už nechci vidět. A pak to přišlo. Zeptal se: „Myslíš, Ivo, že
bychom se spolu mohli pomodlit?“ Vydechla jsem, že ano. A skutečně jsem se mohla modlit bez

překážek s někým, koho jsem téměř neznala. Vložili jsme společně Bohu do rukou i to, jestli si přeje
náš vztah. Pak jsme si domluvili další schůzku, pak další … Pokaždé jsme se modlili za poznání
Boží vůle v našem vztahu společně. Chtěli jsme mít jistotu a byli ochotni náš vztah ukončit, pokud
by si ho Bůh nepřál. Asi za měsíc jsme však s jistotou věděli, že Bůh si náš vztah přeje a prožívali
jsme po celou dobu naší známosti v této věci úžasný pokoj. Zvláštní bylo, že když jsme spolu začali
chodit, zastavovali nás lidé ze sboru s tím, že mají z našeho vztahu radost. I to bylo pro nás
potvrzením, že si Bůh tento vztah přeje. Vzájemná sympatie se postupně začala měnit v lásku.
Ráda na tuto dobu vzpomínám. Společně jsme četli Bibli, modlili se a poznávali své názory na
život. Rozuměli jsme si i v duchovních věcech. Jan je o několik let starší, takže pro mě byl i
duchovní oporou. Protože jsme oba vyrostli od dětství u Božího slova, nemuseli jsme ve vztahu řešit
problémy sexu před manželstvím, protože ho Boží slovo zapovídá. To pro nás bylo směrodatné a ani
nás nenapadlo tento Boží zákaz porušit. O to větší svobodu a radost jsme mohli v době naší
známosti prožívat. Samozřejmě, že to mezi námi jiskřilo. Ale kdysi jsem dostala tuto rodičovskou
radu: „Chovej se vždycky tak, aby ses mohla tomu druhému beze studu podívat do očí, i kdybyste se
rozešli. A nezapomeň, že je to žena, která říká „ne“. Jen na ní záleží, zda vztah nepřekročí hranici,
která by vedla k pokušení.“ Pokud mne tedy Jan navštívil, bylo to vždy v době, kdy byli doma i moji
rodiče. Dávali jsme si také pozor, abychom nikde nezůstali úplně sami. Nechtěli jsme být pro naše
nevěřící okolí zdrojem nějakých pomluv a také jsme se nechtěli dostat do situace, která pro nás
mohla být pokušením.
Jednou jsme s Janem mluvili o počátcích naší známosti. Tehdy jsem se dozvěděla, že původně mě
chtěl pozvat na oběd proto, aby mi řekl, že kvůli náročnosti své služby nemůže navazovat žádný
vztah. Jeden bratr ze sboru, který nás měl oba rád, totiž za Janem jednou přišel a řekl mu, že mám o
něj zájem. Totéž řekl mě o Janovi. Dokonce po mě chtěl, abych za ním šla a dala mu najevo své
sympatie. Řekla jsem mu tehdy velice důrazně, že to nikdy neudělám, protože neznám Boží vůli.
Myslel to určitě dobře, ale kdybych ho tehdy poslechla, všechno bych pokazila, protože Janovi byl
právě tento způsob navazování známosti vždy odporný. Ten bratr to jistě myslel dobře, ale Boží vůli
nelze obejít ani jí napomáhat nebo uspíšit. Vzpomínám si, že když jsem ten večer otevřela Bibli,
jako blesk mi udeřil do očí 4. verš z 8. kapitoly Písně Šalomounovy:
„Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.“

Byl to pro mě jasný Boží pokyn, že nemám nic uspěchat. Naše setkání však nakonec dopadlo úplně
jinak. Po několika měsících známosti jsme se vzali.
Jsme spolu již několik let. Bůh nám dal slovy Bible „míru natřesenou“ nejen v našem manželství,
které je díky němu velice šťastné, ale také nám požehnal dvěma zdravými dětmi, ze kterých se
radujeme. Dodnes Bohu děkujeme, že nás stvořil jednoho pro druhého a ochránil nás před
nepravými vztahy, i když někdy bolestně. Čekání, ač dlouhé, se nám oběma velice vyplatilo a Bůh
naše modlitby a touhy vyslyšel nad očekávání. Jsme v mnohém rozdílní a přece se doplňujeme. Můj
muž se ke mně chová (a vždy choval) v soukromí i před ostatními s úctou a láskou. Jsem šťastná, že
mě miluje a já smím milovat jeho. Protože jsme na sebe čekali tak dlouho, prožíváme naplno radost
z toho, že jsme spolu. Samozřejmě, že řešíme běžné problémy a máme starosti jako lidé kolem nás.
Naše manželství je však naprosto bez hádek. Ani jeden z nás není typ, kterému je dobře v napětí a
tak jsme se na začátku naší známosti dohodli, že si vždy řekneme vše raději hned a funguje to.
Sestra, o které jsem se několikrát zmínila, řekla jednou mému manželovi: „Když manželství připraví
Bůh, můžeme prožít kus nebe na zemi.“ My to smíme z Boží milosti opravdu prožívat. A přitom
kdysi před léty stačilo tak málo, a mohla jsem prožívat peklo na zemi s člověkem, který pro mne
nebyl. Má první nepodařená známost mi byla snad k užitku alespoň v něčem. Ve svých 17-ti letech
jsem pořádně nevěděla, co od vztahu a muže vlastně chci. Po rozpadu této známosti jsem naprosto
přesně věděla, co nechci. Ovšem za jakou cenu!
Zatím jsou naše dcery ještě malé, ale už teď se s Janem začínáme modlit, aby opravdu našly „ty
pravé“. Jeden zkušený psycholog,křesťan, dokonce tvrdí, že s dítětem se má mluvit o partnerství a o
manželství do jeho 5-ti let, pak už rodiče v tomto ohledu „nebere“. Se starší dcerkou jsme už
mluvili. A až přijde vhodná doba, chtěla bych jim oběma říci několik věcí, které považuji za

zásadní:
O nevěřícím partnerovi vůbec neuvažujte. Mnozí z lásky k partnerovi opustili víru v Boha a oni i
jejich děti dnes žijí jako lidé nevěřící a mnohdy nešťastní.
Počkejte se známostí do věku, ve kterém budete zralé pro manželství, až budete schopné vytvořit
domov pro manžela i pro děti. Nebudete muset alespoň prožít bolestné zklamání ze vztahu, který
nemá budoucnost a navíc ho komplikují starosti o to, co bude dál. Sama jsem poznala, jakou
nejistotu přináší do předčasně navázaného vztahu a do plánovaného manželství nedokončená škola,
starosti o to, kde a za co bydlet a jak vše vyřešit, pokud by přišlo dítě. Byly to problémy, se kterými
jsem si v tomto věku nevěděla rady a vlastně o nich neměla ani pořádnou představu. Ať se nám to
líbí nebo ne, člověk musí nejprve stát na vlastních nohách, aby mohl uvažovat o založení rodiny a
naplno se radovat z toho, co partnerství a manželství přináší. (Všechno má určenou chvíli a veškeré
dění pod nebem svůj čas. Kazatel 3, 1)
Modlete se se svým partnerem už v době známosti. Poznáte lépe jeden druhého a naučíte se
společně poznávat i Boží vůli. (V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4, 2)
Pamatujte si, že ve vztahu je muž tím, kdo dává návrhy a žena tou, která říká „ne“ nebo „ano“, a
muž se k ní podle toho chová. Pokud však muž ženu nerespektuje a řídí se pouze svými touhami,
pak je jejich vztah v ohrožení. Takový muž se bude chovat vždy sobecky a bude vše podřizovat
svým přáním, což je snad nejhorší možný vklad do budoucího manželství. Ano, Bůh dal právě nám
ženám rozhodující slovo a odpovědnost při dodržování hranic předmanželského života a také určitou
intuici, která nám včas signalizuje, když se blížíme k hranici pokušení. A pokud se opravdu budete
chovat tak, abyste se mohly svému partnerovi kdykoliv podívat do očí, bude si vás vážit, milovat vás
a mít k vám úctu. (Ušlechtilá žena se drží cti. Přísloví 11, 16a)
Nedávno mi má starší dcerka řekla: „Mami, až budu velká, tak se vdám za hodného kluka.“
Odpověděla jsem: „Když si vezmeš toho, koho pro tebe Bůh připravil, bude jistě hodný, bude tě
milovat a budeš v manželství šťastná tak jako já s tatínkem.“ A mohla jsem to říci
s opravdovou vděčností.
Možná, že jsi v podobné situaci, v jaké jsem byla já, možná je tvá situace úplně odlišná. Chtěla bych
tě povzbudit k tomu, abys dokázala svá přání a touhy odevzdat cele Bohu. On naplní podle své vůle
všechno, co v tvém životě naplnit zamýšlí. A věř, že On se nemýlí, ale chce pro tebe jen to nejlepší.
A z celého srdce ti přeji to, co svým dcerám: aby Bůh poslal do tvého života muže, se kterým
prožiješ „kus nebe na zemi“.
Tvá Iva

Jsem netrpělivá nebo umím trpělivě čekat? Možná znáš, ten pocit, když máš pár minut počkat na autobus,
který má nečekané zpoždění. Honí se ti hlavou myšlenky na to, co jsi ještě mohla stihnout a teď tady
zbytečně stojíš, čekáš… A to je jen pár minut! Co ty dny, týdny, měsíce a dlouhé roky, když čekáš na
svého vyvoleného, milého, kluka…? Všechny víme, jak to s naší trpělivostí vypadá. Podle mých
zkušeností vím, že jsme my dívky dost netrpělivé.
Byla jsem už zaměstnaná ve škole a tam jsem měla věřící kolegyni Radku. Každý týden jsme si vyhradily
hodinu, kdy jsme se mohly spolu setkávat a modlit se za všechno, co jsme prožívaly. Mně v té době ležela
na srdci jedna dívka, která se zamilovala do kluka, který sice mluvil jako křesťan, ale nežil tak, a chystali
svatbu. Popisovala jsem situaci: dvacet devět let, nikdy s nikým nechodila a pak potkala hodného
člověka. Myslím, že dobře věděla, že jeho víra jsou jen slova. Vždyť křesťanství se pozná po ovoci a také
vnitřní hlas (Duch svatý) to poví, když jej chceme „slyšet“. Radka byla přesvědčená, že když někdo,
nějaká holka věří od svých třinácti let, tak přece nevstoupí do vztahu s nevěřícím. Předpokládala, že je to
zkušená křesťanka, vyspělá a že tedy nemůže udělat takovou „botu“. A já jsem jí v tu chvíli mohla
vyprávět svůj příběh:
Zamilovaná jsem byla každou chvilku. Možná už i ve školce. Byly to dětské, potom platonické lásky, ale
nějak jsem své vztahy s kluky neřešila. Měla jsem v církvi, kam jsem od dětství chodila, spoustu přátel a
necítila jsem potřebu se vázat. Až asi v osmnácti letech jsem začala „vážně“ uvažovat o chození..
V té době jsem maturovala a připravovala se na studium na medicíně. To se u nás v církvi a ve sboru
moc „nenosilo“. „Přece holkám stačí učňák, nanejvýš maturita. Proč studovat, když se každá vdá a bude
mít děti?“ Na školu jsem se z náboženských důvodů nedostala a tak jsem začala pracovat. V té době mne
oslovil jeden kluk z naší skupiny mládeže. Nebylo to však to pravé. Výborný kamarád, možná přítel, ale
otec mých dětí…? Z kusé přípravy na manželství v naší mládeži jsem si pamatovala dvě věci - „můj
partner musí být věřící“ a „mohu si ho představit jako otce mých dětí?“ Pracovala jsem s dětmi. Jako otce
svých dětí jsem si ho představit nedovedla. A možná jsem se i podvědomě nechtěla vázat. Po čtyřech
měsících jsem známost ukončila.
Všichni kolem mne říkali, že jsem na školu neměla jít. Nebyla to prý Boží vůle! Já jsem to však tak
neprožívala. Proč by věřící holka nemohla studovat na vysoké škole? A tak jsem se připravovala znovu na
přijímací zkoušky. Opakovala se stejná situace, jako před rokem…
Později jsem měla příležitost zúčastnit se semináře pro dívky v zahraničí. Vedla ho jedna vdaná maminka
– lékařka. Byla pro mne velkým povzbuzením. Pomáhala mladým dívkám pochopit Boží záměr se ženou.
V době svého dospívání jsem totiž měla problém přijmout sama sebe jako ženu. Nevěděla jsem, jakou
hodnotu mám pro svého nebeského Otce. Vždyť můj vlastní tatínek si přál prvorozeného syna a místo
toho jsem se narodila já – Rút! Právě v době těžkostí a zkoušek se mi tyto pochybnosti o sobě a nedůvěra
vracely zpátky.
Na základě tohoto semináře jsem pochopila, že všechny moje trápení a strachy z budoucnosti pramenily
z mých pochybností o Boží pravdomluvnosti. Ale Bůh měl konkrétní plán s mým životem. Samozřejmě,
že jsem prožívala zkoušky, těžkosti, krušné chvíle. Mohly být důsledkem mojí neposlušnosti. Mohly být
ale také Boží lekcí, abych dospěla ve víře. A prožívala jsem, že v tom nejsem sama, ale že je se mnou Pán
Ježíš Kristus. Nejenom, že mi připravuje cestu, ale v čase těch největších problémů mne nese na svých
rukou. O Jeho lásce jsem se nechtěla dozvídat jen teoreticky, jen ji poznávat na životech jiných lidí. Tuto
lásku jsem chtěla prožívat sama! Ten seminář mi otevřel oči: Ježíš mne miluje! Miluje mne sám Král
králů! A proto dnes mohu říci:
„Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořena.“
Žalm 139, 14

Dlouho jsem měla veliký problém toto přijmout pro sebe, pro sebe jako dívku. Přitom je to jedno
z nejniternějších vyznání ženy svému Stvořiteli. A souvisí s tím také přijetí svého zevnějšku – i toho,
s čím mám problémy: váha, výška, pihy, brýle, nohy do X, nešikovnost nebo postižení. Bůh má právo
formovat každou nás podle svého rozhodnutí.
Proč se někdy chovám tak, jako bych Bohu vyčítala, že mne nestvořil jinou a jinak? Proč se s ním hádám?
„Toto praví Hospodin, Svatý Izraele, jeho tvůrce: „Ptejte se mě na ty věci, které přijdou! Ohledně mých synů, díla mých rukou,
budete mi něco přikazovat?“
Izajáš 45, 11

Čas plynul. Moje kamarádky měly známosti, některé už rodily děti a já jsem se rozhodla svůj „čas“
smysluplně využít. Chtěla jsem využít toho, že jsem svobodná. Neměla jsem žádné závazky. Byl tedy čas
učit se prožívat Boží milost, štědrost, péči, vševědoucnost, všemohoucnost. Byla příležitost věnovat se
naplno dětem ve sboru. Mohla jsem se přesvědčovat o tom, že mě Bůh přijímá takovou jaká jsem…
Za rok jsem opět dělala přijímací zkoušky na vysokou školu, tentokrát na pedagogickou fakultu. A přijali
mě.
V té době jsem poznala fajn kluka. Byl věřící, Slovák a také studoval. Rostlo ve mně přesvědčení, že Bůh
vyslyšel moje prosby a přání za mé manželství. Hezky jsme si povídali a bylo nám spolu dobře.
Zamilovaná jsem byla až po uši. Jen rozdělení republiky bylo menší překážkou v našem vztahu…
Na jednom vánočním setkání jsem dostala přání, aby následující rok byl pro mne lepším, než ten
uplynulý… V deníčku mám poznámku, že se toto přání splnilo hned 1. ledna. Byli jsme SPOLU na
silvestrovském pobytu! V mém deníku stojí...
„Nebudeme-li planout láskou, pak ostatní kolem nás umřou chladem.“
1. Korintským 13, 4: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně,
nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se
děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“
Filipským 4, 4: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující
každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné,
spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u
mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.“
Slova písně: „ Jestliže nás Bůh miluje, tak je to opravdová láska. Je to láska, která nám dává nejkrásnější dar – Ježíše.

Uplynulo pár měsíců. Dostala jsem dopis, ve kterém mi vysvětloval „závažné“ důvody, proč nemůžeme
v naší známosti pokračovat. Tak například: Prý jsem pro něj příliš zralou křesťankou a on je velice
mladým křesťanem; bydleli jsme v různých státech; oddělovala nás nejen hranice, ale také vzdálenost;
pocházeli jsme z různých církví… Dopis napsal tak, že jsem ani nevěděla, jak ho brát. Podepsal ho slovy:
„…s láskou a Tvůj…“
Šok. Docela dlouho jsem se vzpamatovávala. A k tomu ještě ty řeči sousedek a tetiček: „ Jó, když si holka
nenajde kluka na škole, tak pak už se těžko vdá…“
Po dlouhé době jsem pochopila, co pro mne znamenalo mé zamilování. Neviděla jsem mnoho důležitých
věcí: Lidi kolem, službu, studium… Příliš mnoho jsem se vázala na svého kluka, přemýšlela, uvažovala,
zabývala se nereálnými představami o budoucnosti, bydlení, dětech… Dnes však vím, že se vše přihodilo
v ten pravý čas. Určitě i tímto jsem se měla něčemu naučit. Čemu? Ukáže život…
A tak znovu :,,Musím svou cenu hledat u Boha a ne u lidí!“ Pro něj jsem nenahraditelná, vzácná…
Někdy přicházely chvíle, kdy jsem silně prožívala svoji netrpělivost. Říkala jsem si, že ,,ten autobus
nejede už docela dlouho.“
Za dva roky jsem se sblížila s jiným chlapcem. Měli jsme oba po škole. Byli jsme zralejší. Pracovali jsme
v jedné křesťanské organizaci. A také nás dělila hranice, národnost, vzdálenost… Zpočátku to nevadilo a
prožívala jsem štěstí, radost…Do svého deníku jsem si napsala...
„Nejnaléhavěji potřebuji někoho, kdo by byl jako okno, skrze které je vidět širé moře a ne jako odraz mé únavy.“
Antoine de Saint - Exupery .
,,To byl jeden z mála hezkých dnů. Bez časového harmonogramu. Dostatek spánku. Procházka. Společná večeře. Chvíle zpěvu
a modliteb. Mohla jsem vybrečet všechno své trápení. Ještě, že nám Bůh dává takovéto dny, kamarády a hlavně toho jediného
člověka.“

Čas běžel…
Často jsem sice nevěděla, na čem jsem, ale nevadilo mi to. Musela jsem mu ale stále dokazovat, že jsem
„silná žena“. Cítila jsem, že musím být pořád v pohodě, nedávat na sobě znát únavu, pochybnosti a
nějaké trápení. Jeho maminka a sestra takové byly. Měla jsem se vždy usmívat, vždy být ochotna pomoci
a mít sílu nést problémy lidí kolem. Zkrátka být ženou, která vše zvládne a nepotřebuje pohladit,
povzbudit, přitulit se a někdy také plakat v náručí svého „rytíře“. Byla jsem pořád jakoby něčím spoutaná,
nesvobodná. V deníku...

„Žena různým větám, slovům i situacím může klidně přisoudit úplně jiný význam.“
Píseň:
„Přijde čas! Každé dění ve tvém životě má svůj čas. Přijde den! Každé dění ve tvém životě má svůj den. Přijde den, ve kterém ti
Bůh odpoví! Přijde ten den, ten velký den!“ „Láska má dar úsměvu, i když trpím.“

A já trpěla. Po třech letech naší známosti jsme jednou mluvili o našem vztahu. Jemu vadily čtyři věci:
Velká vzdálenost, každý jsme z jiné církve, pak moje chatrné zdraví (což bylo odrazem mé pracovní
vytíženosti a nedostatkem odpočinku) a má psychická nepohoda, protože jsem za velice nepříjemných
okolností odcházela z té křesťanské organizace. Chtěl po mně čas na přemýšlení, abychom spolu zase jen
chodili bez dalších rozhodnutí a kroků. Odmítla jsem. Už jsem nechtěla pokračovat v nejistotě, náznacích
a v čekání na jeho rozhodnutí. Deník...
Strom (Žalm 1, 3: ,,Je jako strom zasazený u tekoucí vody,který dává své ovoce v pravý čas,jemuž listí neuvadá.“). Krásný
podzimní strom! Strom trvá. Strom stojí pevně, protože jeho kořeny jsou hluboko v zemi. Strom neustále pije. Strom dává
oporu, úkryt, teplo, bezpečí. Strom nese ovoce. Strom nespěchá. Čeká na pravý čas…“

Už jsem se necítila jako strom. Nestála jsem pevně. Neměla jsem sílu pít - už jsem se ani nemodlila a
nečetla si Bibli. Neposkytovala jsem oporu, úkryt, teplo ani bezpečí. A jaké bylo moje ovoce! Spěchala
jsem! Nechtěla jsem čekat…
Rozhodla jsem se, že nebudu čekat na ,,autobus“. Vědomě jsem se rozhodla, že začnu chodit s prvním
nevěřícím klukem, který mne sám osloví. Divné rozhodnutí, že? Po předchozích zkušenostech a zklamání
jsem si řekla, že každý nevěřící bude pořád lepší než věřící…Vědomě jsem snížila standard v oblasti
vztahů, chození, manželství. Jako bych odmítla manžela podle Božího srdce. Chtěla jsem od Boha míň,
než co nabízí svým dětem.
Po půl roce mi telefonoval jeden mladík. Hodný, pozorný, ale nevěřící. Do kostela chodil jen na svátky.
Začali jsme spolu chodit. Byly to krásné chvíle. Udělal, co mi na očích viděl. Ani tehdy mne Bůh
neopustil, i když já jsem šla od něj.
Moje kamarádka Lucka se za mne každý den modlila. Modlila se za to, abychom se rozešli. Někdy jsem u
těch modliteb dokonce byla, ale říkala jsem si, že je to stejně nakonec na mně. „Náš vztah bude mít
takový spád, jak se rozhodnu já!“
Začali jsme si plánovat společný život. A pak to přišlo. Z úst mého milého jsme slyšela větu, že mi dovolí
chodit v neděli do kostela. A tehdy jsem začala přemýšlet! Jak se budu ,,dovolovat“ chodit do církve?
Kdy se budu dovolovat? Jenom v neděli?
A co služba dětem? A naše děti? Já třeba půjdu v neděli do kostela, manžel ne a ony? A vůbec - jak je
budeme vychovávat? K čemu je budeme vést? Co se od nás dozvědí o Bohu? Jak si Ho budou
představovat?
Anebo takové rodinné finance. Když já budu chtít podporovat Boží dílo – co na to manžel? Dovolí mi to?
A co duchovní vedení v rodině? Zvažovala jsem tohle: Chci být duchovně výš než můj manžel, anebo
chci, aby mně můj manžel neustále duchovně motivoval jít dál a povzbuzoval?
Skoro jsem nastoupila do auta, které jsem si vědomě stopla.
Rozešli jsme se.
Teprve pak jsem všechno odevzdala Bohu. I mou netrpělivost! Prožívala jsem další měsíce v Boží škole.
Bylo mi skoro jedenatřicet let a potkala jsem „JEHO“, věřícího kluka. Za třináct měsíců jsme měli svatbu
a po dvou a půl letech nám Bůh dal krásného synáčka.
Dnes, když se ohlédnu zpět, si uvědomuji, jak je v manželství a společném životě důležité, když on a ona
jdou jedním směrem, k jednomu cíli a ve vzájemném porozumění.
A co říká Bůh o vztahu s nevěřícími? „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má
společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s
Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?“ (2. Korintským 6, 14) Chození je první krok k manželství, to
znamená, že nejde jen chodit s někým, kdo nezná Boha a jeho Syna. Riskuješ, že se zamiluješ do
někoho, koho prostě nemůžeš mít.
Četla jsi někdy příběh o hledání manželky pro Izáka? Abrahamův sluha Eliezer dostal jasný příkaz: 1.
Mojžíšova 24, 3: „Zavazuji tě přísahou při Hospodinu, Bohu nebes a Bohu země, abys nebral pro mého
syna ženu z dcer Kenaánců, mezi nimiž sídlím.“ Proč asi?
A nejen Abraham. Bůh sám zakázal Izraelcům brát si ženy z okolních národů. Proč? Aby je, národ Boží,
nesvedly z cesty za Ním.

„Král Šalomoun si zamiloval mnoho žen cizinek, faraónovu dceru, Moábky, Amónky, Edómky, Sidóňanky a Chetejky, z těch
pronárodů, o nichž Hospodin Izraelcům řekl: "Nebudete vcházet k nim a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše
srdce ke svým bohům." Šalomoun k nim přilnul velkou láskou. Měl mnoho žen: sedm set kněžen a tři sta ženin. Jeho ženy
odklonily jeho srdce. Když nadešel Šalomounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce
nebylo cele při Hospodinu, jeho Bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida.“
1. Královská 11, 1

Totéž platí i pro nás. Když Šalomounovo srdce nevěřící ženy odklonily od Hospodina, naplno se to
projevilo na jeho dětech. Bible hodnotí život jeho syna Rechabeáma takto: „Dopouštěl se toho, co je zlé,
neboť se nedotazoval Hospodina upřímným srdcem.“ (2. Paralipomenon 12, 14) Jak by také ne, když
neviděl vzor ve svých rodičích?!
Chci se ještě vrátit k důležitým poznámkám ve svém deníčku.
Zápis z deníčku po semináři pro dívky:
Vždyť pro Boha máme nesmírnou hodnotu, jsme nejcennější. Proč ještě některé pochybujeme? Vždyť Bůh daroval své jediné
dítě za naše životy! Takovou hodnotu pro něj máme! A jsme stvořeny k Jeho obrazu a k Jeho podobě. On stvořil každého
člověka tak, aby toužil po Boží přítomnosti. Máme v sobě prázdnotu, kterou může naplnit jenom On sám. Jestliže s tím
nesouhlasíme, samozřejmě nehledáme spojení s Bohem a prázdné místo naplňujeme jinými hodnotami. Po sečtení nákladů
nepřinášejí nakonec opravdovou radost, pokoj, ani naplnění. Hledáme „něco“, snažíme se „to“ uchopit a když se nám to
nakonec podaří, kupodivu se objeví deprese a rozčarování. Stává se to, protože nám nic nemůže nahradit Boží přítomnost
v našem životě. Hledáme přijetí u jiných, úspěchy v práci, ve společnosti, v dětech… a pořád nám něco chybí.

Na základě tohoto semináře jsem přijala pro sebe verš: „Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň:
podivuhodně jsem utvořen.“ (Žalm 139, 14) Vždyť budu opravdu šťastná, když přijmu pro sebe obsah
tohoto Božího slova: jsem dokonalé dílo Stvořitele a On mne stvořil bez chyby. Vůbec nezáleží na
okolnostech, ve kterých se právě ocitám. Všechny úseky mého života mohou být výbornou zkušeností
s Božím požehnáním, s Boží milostí a pramenem radosti. Záleží jen na tom, jestli se nechám vést Ježíšem
Kristem.
Když jsem toto prožila, mohla jsem začít Bohu důvěřovat, že on i mne vede a řídí. „Nikdy tě neopustím a
nikdy se tě nezřeknu.“ (Židům 1, 5) „Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin,
myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.“ (Jeremjáš 29,11
KP) Vždyť jestliže uvěřím Božímu slibu jako mladá dívka, každý úsek mého života může být naplněn
vděčností Bohu za přítomnost a radostným očekáváním na to, co přijde v budoucnosti.
Uvědomila jsem si, že toto ale mohu jen tehdy, když přijmu Boha jako milujícího Otce, který chce dobro
pro své děti a který má vše pod kontrolou. „Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé
knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.“ (Žalm 139, 16). A také: „Víme, že všecko
napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ (Římanům 8, 28)
Tyto a další řádky platí i pro tebe! Bůh ti nechce nic vzít. Přeje si jedině to, abys změnila svůj postoj
k tomu, čeho chceš dosáhnout. Někdy bojujeme, a to všechny, s tím, že nám Bůh něco zakazuje, že nás
omezuje a nechce, abychom si ,,užily“ plnosti života. Hlavně, když se nenaplňují naše plány a představy o
tom nejlepším čase pro nás, o partnerovi, o rodině. Kam chceš dojít ve svém životě? Jaké prostředky
chceš použít? Co chceš využít? Co všechno chceš vyzkoušet? Bůh si přeje, aby tvůj život byl plný
vděčnosti za všechno, co máš a především abys pochopila, že to, co prožíváš, je teď jen „stínem
budoucích věcí“.
Bůh tě stvořil. Jsi pro něj velice vzácná, protože tě vykoupil svou krví a chce ti dát své požehnání.
Zaplatil vysokou cenu za to, aby se k tobě mohl přiblížit. A jenom ty můžeš otevřít svůj život té
nepomíjející lásce. Jeho náruč je stále otevřená. Chceš se do ní také schoulit?
V Ježíši Kristu jsi přijímaná a milovaná bez výhrad. On je pramenem, ze kterého můžeš čerpat, abys
doplnila nedostatek lásky ve svém životě. V něm je zdroj moci, kterou můžeš milovat a přijímat sama
sebe – a také své bližní. Jeho láska k tobě pak vytváří něco krásného.
Z deníku:
„Protože mně Bůh stvořil ke své podobě, je moje mysl i tělo něčím překrásným.
Protože On mne miluje, jsem hodnotným člověkem.
Protože do mne vdechl svého Ducha, je ve mně něco božského.
Protože mi dal právo tvořit, umím přetvářet to, co je kolem mě.
Protože mi dal právo volby, umím rozeznat dobro a zlo.
Protože za to, kým jsem, vděčím jenom Jemu, nikdy nebudu lepší než ostatní. Oni mají stejná práva.“

Všechno záleží na tom, na kolik si toto uvědomuješ a umíš využít.
Apoštol Pavel napsal korintským křesťanům: „Pokud jde o to, co jste psali:: Je pro muže lépe, když žije
bez ženy.“ (1. Korintským 7, 1) Jak tomu rozumět? Je tedy lepší, když mladí lidé zůstanou svobodní?
V přesnějších překladech není slovo „lepší“, ale „dobré“. Ta Pavlova odpověď lépe přeložena tedy zní
takto: „Pro člověka je dobré, aby se nedotýkal ženy. Tedy – pro muže je dobré, když zůstane svobodný. A
pro dívku je dobré, když se nevdá. Není to lepší, ale je to dobré“.
Moc si přeji, abys toto dokázala přijmout. Pamatuj, že i to je dobré, když jsi svobodná. To neznamená, že
není také dobré se vdát! Jistě, i to je dobré! Vždyť manželství je člověku dáno samotným Bohem už v
ráji! A tam Stvořitel zhodnotil své dílo jako velmi dobré. Možná se to těžko přijímá, že život jako
svobodná je také dobrý, když přece tolik toužíš lásce a po muži! Ale ano, i život svobodného člověka je
dobrý!
Přijmi ten čas, kdy teprve hledáš životního partnera, jako dobrý. Nauč se ho využít k věcem, na které už
v manželství nebude tolik času. Nauč se, například, dobře hospodařit se svým časem. Uvidíš, jak se to ti
hodí v manželství! Využij ten čas svobody k tomu, aby ses připravila na manželství! Přečti si o tom
nějakou dobrou literaturu. Mnohými úžasnými věcmi můžeš naplnit ten dobrý čas, když je člověk zatím
ještě sám!
Když jsi ještě svobodná, máš možnost se tolik naučit, mnoho poznat, investovat do duchovního života,
což bude přinášet plody v celém dalším životě. Pokud si například „za svobodna“ nenavykneš každý den
se modlit a číst Boží slovo, jako žena – matka se tomuto budeš učit velmi těžce.
Doba mládí. To je doba poznávání nových kamarádů a uzavírání přátelství, která vydrží mnoho, mnoho
let. Je to doba, kdy si můžeš dobře rozhodovat, co a kdy budeš dělat, čemu věnuješ svůj čas. Taková
doba už se nemusí nikdy opakovat!
Je mi líto, když vidím, jak řada dívek zahazuje ten krásný kus života. Žijí iluzemi o budoucnosti a neumí
se radovat z toho, co přináší přítomnost. Tímto postojem se okrádají o pocit štěstí, protože vždy čekají na
něco, co teprve má, podle nich, přijít. Když se jim jejich očekávání splní, objeví se nová přání a vytrácí se
vděčnost za to, co už jim Bůh dal.
V době, kdy jsme svobodné, máme také příležitost dobře poznávat své tělo; také svůj měsíční cyklus, což
je pak důležité v manželství. Máme možnost si zvyknout žít ve shodě s našimi hormonálními reakcemi a
pochody. Některé ženy terorizují svou špatnou náladou a tím, že se špatně cítí, celou rodinu jenom proto,
že nevědí, co se děje v jejich těle a čeho by se měly vyvarovat. Duchovní a emocionální nerovnováha
spolu s konflikty mají značný vliv na fyzický stav organismu. A naopak: fyzický stav a biologická
nerovnováha mají vliv na emoční stav a také – (kupodivu) – na duchovní život.
Všechny komplexy, bloky nebo pocit nadřazenosti jsou výsledkem našeho egoismu, sobectví a nepřijetí
toho, jak nás Bůh stvořil. Naříkáme nad situací, ve které se zrovna nacházíme. Jsme neustále
nespokojené. I to je boj se Stvořitelem.
Když toto všechno neopustíme, budeme „zablokovaní“ pro Boží jednání s námi. Vždyť on nás může
proměnit a darovat nám mnohem lepší dary, které si ani neumíme představit. Když odevzdáme Bohu
všecko, co nám, podle našich názorů, patří – zdraví, rodinu, hmotné věci, manželství nebo svobodný
způsob života, teprve potom nám Bůh může dát mnohem, mnohem více.
Jestli ti mohu poradit, najdi si spřízněnou starší kamarádku, ke které budeš mít důvěru. Občas ji navštiv a
prober s ní své lásky, smutky, radosti. Spolu se modlete, nebo jenom spolu buďte. Já sama jsem měla a
stále mám svojí „duchovní maminku“, ženu starší o čtyři roky. Chodila jsem za ní se svým pláčem.
V současné době se povzbuzujeme navzájem a je to pomocí pro nás obě.
A tak tedy: Neboj se, důvěřuj Bohu, využívej „čas“, modli se a nech Boha jednat ve Tvém životě! Vždyť
On ví, po čem toužíš!
S modlitbou a láskou,
Rút

Za mnoho let své práce se studenty můžu s jistotou určit nejčastější zdroj nejhlubších krizí v životě
mladých lidí, kluků i holek. Největší krize a opravdové deprese byly vždycky spojeny s neštěstím ve
vztahu s druhým pohlavím. Ve statistických přehledech největších stresových zátěží patří vždy na
první místo ztráta partnera (v jakékoli podobě: smrt, rozvod, rozchod). Smrt či nemoc v rodině,
ztráta zaměstnání, porod, dluhy a stěhování jsou až za nimi.
I já jsem si tím prošla a hned několikrát. Nejtěžší byl rozchod hned na začátku mého křesťanského
života. Ačkoli jsem tehdy moc nechápala proč, věděla jsem zcela jasně, že si Bůh nepřeje, abych
pokračovala ve vztahu s mým nevěřícím klukem. Bylo to hodně, HODNĚ těžké, ale uprostřed mého
nadšení z Boží lásky, jsem to s Jeho pomocí dokázala. Dneska s odstupem času vím, že to bylo to
nejlepší, co jsem mohla udělat. Mít tak blízký vztah s člověkem, který se mnou nesdílí nejhlubší
touhu mého života, je nesmírně náročné a pokud se tomu člověk může vyhnout, měl by.
Jak jsem již řekla, tehdy jsem jenom poslechla ty, kdo mi ukázali, že je to jasné Boží přání,
abychom měli za životního partnera dalšího křesťana. Bible o tom mluví obrazně ale i velmi
jednoznačně na několika místech1. Navíc nám přikazuje vychovávat děti ve víře v Krista a v tom
vám i ten nejtolerantnější partner nikdy nemůže pomáhat. Naopak jeho, i když tolerantní, odstup
bude dětem příčinou nejistot a zmatků.
Později v mém křesťanském životě se o mě zajímal jeden velmi sympatický mladý muž, který ale
nebyl věřící. A nejtěžší na tom bylo, že on se mi velmi líbil také. Hodně o náš vztah usiloval a já se
mu marně snažila vysvětlovat, proč to nejde. Říkal, že bude tolerantní, že mu to vůbec nevadí,
dokonce se mu moje víra líbí. Uvnitř se opět odehrával boj. Po rozhovoru s kamarádkou jsem se
rozhodla, že poslechnu Boha. On přece chce pro nás jen to nejlepší a musí vědět, co dělá, když po
nás něco chce. A Bůh se velmi jasně přiznal k této poslušnosti, jak to slibuje v Bibli: „Ty věrnému
osvědčuješ věrnost.“ (2. Samuelova 22, 26) Ten mladý muž pak později sám uvěřil, stal se
křesťanem a dnes má krásné manželství. Teď zpětně vidím, že kdybych neposlechla, způsobila
bych mnoho bolesti a zklamání sobě i jemu.
Ale ten hlavní příběh, který jsem chtěla vyprávět, začal už v důsledku mého prvního rozchodu. Je to
příběh o dvou extrémech. Oba byly stejně špatné a před oběmi vás chci varovat. Jednak je to extrém
strachu a přehnané zodpovědnosti a jednak extrém lehkovážné sobeckosti.
Extrém číslo 1
Bolest ze ztráty člověka, který mi býval tak blízko, byla tak veliká, že jsem se zařekla, že rozchody
už nikdy více. To mě ale přivedlo do extrému, který mi život neusnadnil ani o kousek: rozhodla
jsem se, že se už nikdy nechci rozcházet. Prostě s nikým nebudu chodit do té doby, než si budu
JISTÁ, že si ho chci vzít, a pak si ho jenom vezmu a . . . žádná bolest, žádný rozchod.
Nemoudré a naivní! V mnoha věcech to bylo fajn a pomohlo mi to vyvarovat se řady špatných
vztahů. Ale dokážete si představit ten tlak, když jsem objevila kluka, o kterého jsem měla zájem a
který měl zájem o mě? Ten tlak, že když s ním začnu chodit, tak si ho technicky vlastně už
„musím“ vzít?! A co teprve ten tlak a to pokoření, když jsem věděla, že bychom se měli rozejít.
Znamenalo to se veřejně přiznat k nezdaru mého mnohaletého hesla, o kterém všichni věděli.
Holky, nekomplikujte si život a buďte otevřené představě, že něco nemusí vyjít. Vždyť chybovati je
lidské a odpustitelné. Chození je chození hlavně proto, že si to ještě můžete rozmyslet.
Ale pozor na opačný extrém!
Problém může být také i v tom, když se vrhnete do vztahu, ať to stojí, co to stojí, a šlapete po
lidských srdcích. A to je můj druhý příběh.
Holky, dejte si pozor na chození založené na touze, aby vás někdo obdivoval, říkal vám krásné věci,
objímal, hladil a líbal! Takový vztah má jenom jednu jistotu – přijdete o něj; sen o pohádkovém
romantickém příběhu se rozplyne a vy přijdete o člověka, který jinak mohl být váš skvělý kamarád.
Bůh mě ale tenkrát varoval. Na začátku roku jsem si vytáhla biblický verš. Moc jsem ho
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nepochopila a do konce roku už jsem v něm lítala. Tady je úryvek z mého deníku:
Bože, tolik se toho stalo v mém vztahu s L – tolik věcí, za které se stydím. Opakovaně jsme chodili na romantická místa
plná pokušení, ALE Ty jsi mě varoval! Dal jsi mi verš na letošní rok:
„Každý z vás by měl vědět, že byste si pro sebe měli hledat manželku nebo manžela svatým a čestným způsobem, ne
vášnivě a chtivě, jako lidé, kteří neznají Boha. Nikdo by neměl ostatních věřících takto zneužívat a využívat pro vlastní
prospěch.“
(1 Tesalonickým 4,3 v překladu pro studenty: GOD’S WORD FOR STUDENTS)
Vášnivě a chtivě! Tolik mě to usvědčuje. Vždyť přesně takhle jsem začala chodit s L. Byl atraktivní a já jsem tolik toužila
po romantických chvílích, že jsem se odhodlala začít vztah stejně lehkovážně jako lidi, kteří Tě neznají. Ale nikdy mi na
něm asi nezáleželo tak, jak by mělo. Tolik se stydím. Co dělat? Prosit o odpuštění? Určitě, ale co dál?

To, co následovalo bylo jedno z nejtěžších období mého života. A to hned ze dvou důvodů. Ten
první je nasnadě. Odčinit tak velkou a sobeckou chybu není snadné. Hodně jsem ublížila člověku,
který mě měl opravdu rád, skvělému kamarádovi a úžasnému klukovi. Bůh mi ale ukázal zcela
jasně míru mojí sobeckosti a sundal mi růžové, ale silné brýle, skrze které jsem neviděla realitu,
nebo nereálnost, našeho vztahu. Měli jsme jasný problém. I když jsme oba před začátkem našeho
vztahu věděli a souhlasili, že Boží řád pro vztah muže a ženy je něco, co chceme v našich životech
přijmout (že Bůh jako „vynálezce“ sexu mu rozumí lépe, než kdokoliv jiný, a proto dobře ví, že sex
je něco vzácného a jedinečného, co je dobré chránit manželstkým slibem) rozhodně jsme netušili,
že to nebude jednoduché. Řeka sexuální touhy, do které jsme vstoupili zrychlovala svůj tok tak, že
se z ní brzy stal dravý proud. Zachytávali jsme se větví na okraji a dlouho se neudrželi. Chtěli jsme
stále víc a víc. Velmi nás to oba trápilo, ale moc jsme nevěděli, co s tím. Navíc jsem cítila, že mě to
odděluje od mého drahého Pána Boha a od druhých lidí. Myslím si, že díky našemu tělesnému
sbližování jsme také neviděli věci v našich osobnostech, které bychom mohli vidět dřív. O
mnohých věcech se nám nedařilo hovořit a náš vztah a komunikace přinášela daleko víc stresů a
trápení než povzbuzení a radosti. Ze začátku jsme si oba užívali příjemné fyzické blízkosti a pocitu,
že nás někdo obdivuje a potěšuje. Když ale přišly komplikované okamžiky, neměli jsme sílu se
s nimi vypořádat. Nějak pro nás bylo těžké najít společnou řeč. Bylo jasné, že tudy cesta nevede.
Musela jsem odčinit, co jsem pokazila. Pokusila jsem se vysvětlit, že jsem udělala chybu, když jsem
kývla na náš vztah. Pokusila jsem se vysvětlit, že kvůli svému svědomí před Bohem už v našem
vztahu nemůžu pokračovat. Omlouvala jsem se a prosila jsem za odpuštění. Myslím, že ani jedna
z věcí se mi příliš nepodařila a náš vztah je do dnešního dne hodně poničený, naše přátelství
v podstatě neexistující. Ale s odpuštěním nemůžete nikdy počítat. Poškozené vztahy je těžká mzda,
kterou je platíme za hřích.
Důležité ale je, že Bůh odpouští a dává sílu k novému začátku. Bůh mě odpustil a přivedl mě do
zcela jiného vztahu. Ten druhý je založený na modlitbě, úctě k mému partnerovi a hlavně na
hledání Boží vůle a poslušnosti.
Tyto dva vztahy se dají porovnat dle definice pobláznění a opravdového zamilování z knihy Jde to
vůbec? od E. Wheata.
„Pobláznění se definuje jako emocionální a tělesná reakce na falešné dojmy či pouhý zevnějšek druhého, jež byly
přeceněny nebo vzbudily chtivost. Naproti tomu opravdové zamilování je duchovní, duševní, emocionální a fyzická
odezva na skutečný charakter a celou bytost toho druhého, který ztělesňuje dlouho hledané a obdivované vlastnosti.“2

Ale co s tím?
Kde hledat správný postoj? Jak nespadnout ani do jednoho z extrémů? Jak z nich ven? Dá se na
najít odpověď v osvědčené studnici moudrosti, v Bibli? Zdálo by se, že skoro ani ne.
Bible skutečně o tématu rozchodu nebo chození moc nepíše. Hovoří se tam vlastně jen o třech
kategoriích lidí: svobodných, zasnoubených a žijících v manželství. Není divu, vždyť chození a
rozchody je vlastně až výdobytek moderní doby. Po mnoho století (včetně těch, ve kterých byla
napsána Bible) měli rodiče hlavní slovo. Po mnoho staletí lidé žili v komunitě, která se navzájem
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znala, kde si lidi takříkajíc vzájemně viděli až do talíře a všichni tedy více méně tušili, co je kdo
zač. Dohodnuté sňatky tehdy měly svá opodstatnění.
Dnes v naší moderní uspěchané a individualistické době už to tak fungovat nemůže. Lidé žijí ve
velkých městech a večery tráví u televize místo u sousedů. Navíc jsme získali řadu svobod a
chceme je uplatňovat. Světový názor, volba partnera a volba povolání už není v rukou rodiny, ale
jednotlivce. Neexistuje jiná varianta než vystrčit nos do světa okolo nás, hledat a riskovat. Začít
vztah a riskovat, že skončí . . . nebo vyjde.
Ale i přes relativní mlčení v otázce chození můžete v Bibli najít odpovědi. Bible není manuál nebo
seznam zákonů, které by vám říkaly přesný postup nebo daly přesný seznam dobrých a zakázaných
skutků. Argument typu, že když Bible nezakazuje marihuanu, tak ji vlastně dovoluje, je hodně
zcestný. Bible je plná všeobecných principů o lidských vzájemných vztazích a z nich je možné
čerpat moudrost a odpovědi na všechny otázky, tedy i chození a rozcházení.
Vážit si
První z principů ohledně chození, které je možné vyčíst z Bible, už byl vlastně zmíněn v mém
předchozím příběhu. Je to úcta k člověku. Vidět v tom klukovi vzácného člověka, Boží dítě, a jako
k takovému k němu přistupovat. Nechtějte toho druhého využít jenom pro svoje potěšení. Nemám
lepšího verše než: „jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi; v tom
je celý Zákon i Proroci.“ (Matouš 7, 12) Pokud vás Bůh usvědčí ze sobeckosti, je načase s tím něco
udělat. Na prvním místě je důležité začít hledat dobro toho druhého a tím někdy může být ukončení
vztahu, který stojí na špatném základě.
Zvážit si
Druhý princip bude poněkud rozvinutější: Nejlepší způsob, jak se vůbec nemuset rozcházet, je
vědět hned na začátku vztahu, co chceš a co ne. Díky tomu nemusíš jít do vztahu, který by pak
skončil rozchodem. Pořádně o něm přemýšlej hned na začátku. Sleduj ho, zvažuj a rozvažuj –
biblickými slovy: SEDNI SI A SPOČÍTEJ NÁKLAD!
Zde je biblický příběh, z kterého cituji:
„Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až
položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. Řeknou: „To je ten člověk, který začal
stavět a nemohl dokončit.“
(Lukáš 14, 28-30)

A jaké „náklady“ si tedy spočítat ve vztahu s klukem?
Hledejte neustále vztah plný obdivu ke svému partnerovi. Pokud si ho nedokážete vážit v zásadních
bodech a životních hodnotách, skončete ten vztah dříve než později. S každým společně stráveným
dnem rozchod víc bolí. Pokud si ale svého kluka vážíte ve všech důležitých věcech a momentálně
vám leze na nervy nějaká maličkost, vydržte to s ním. Stojí to za to. Problém je jenom v tom, že
zásadní věci a maličkosti se liší člověk od člověka. Proto bych vám chtěla zprostředkovat vodítko,
jak mezi nimi rozlišovat, z knihy Boundaries in Dating (Hranice v chozeni) od autorské dvojice
Cloud a Townsend.
Základní věci jsou prosté: společné zájmy, společné cíle, společné životní hodnoty. Některé z nich
jsou viditelné hned na začátku. Pokud ale v průběhu vztahu objevíte, že se nedokážete shodnout na
některé z výše uvedených věcí, je to velký důvod vážně tento vztah přehodnotit a s nejvyšší
pravděpodobností se rozejít.
Jsou tu ale i další zásadní otázky. Ve svých závěrečných radách na toto téma říkají:
„Naučte se rozpoznávat mezi lidskými nedokonalostmi (každý máme nějakou), které nejsou destruktivní, jenom
nepříjemné, a charakterovými vadami, které zásadně poškozují váš vztah. Naučte se příjímat toho druhého s jeho

drobnými problémy a nedovolte malým věcem, aby zničily váš vztah.“3

Jak tomu rozumět? Co je co? I na to dávají odpověď:
Malé a nedestruktivní věci:
(otázky zralosti či dovednosti – pokud jsou
v nižším stupni a pokud s nimi ten druhý chce
něco dělat)
např.:
nepořádnost
uzavřenost
snaha se předvádět
puntičkářství
netrpělivost
a další nectnosti v mírných dávkách

Velké a destruktivní věci:
pomluvy a urážení ostatních
nemravnost
nevěrnost
neupřímnost
nadutost a povýšenost
zákeřnost
bezohlednost
a HLAVNĚ nepoučitelnost: neochota vidět,
jak vás zranili, omluvit se, napravit chyby a
nepokračovat v nich!

Holky, vážně vás varuju: Jakmile uvidíte cokoli z pravého sloupce, měly byste si nazout běžecké
boty a pokud uvidíte nepoučitelnost, utíkejte, co vám síly stačí.
Dávejte si i pozor na to, když ve vás kluk vyvolává pocit, že se musíte přizpůsobit jeho požadavkům
na vaši osobu. Zvažte, jak a kolik jste ochotny se přizpůsobit. Musíme být schopni přijímat jeden
druhého takoví, jací jsme. Nikdy nepředpokládejte, že se ten druhý v základních charakterových
vlastnostech a postojích změní nebo že ho dokonce změníte vy. A stejně se ani vy nesnažte „zalíbit“
tomu druhému tím, že se sice budete chovat podle jeho představ, ale už to nebudete vy. To se stalo
mě.
Měla jsem pocit, že začínám být přetvářena ne k obrazu Kristovu, což je ten nejkrásnější cíl Božího
plánu s námi, ale k obrazu mého kluka. Začala jsem mít strach, že zase udělám něco, co jeho
zarmoutí, co se jemu nebude líbit. Ten strach ale už nebyl tou zdravou obavou, že zarmoutím
milovanou osobu, ale byl to strach, který mne začal ovládat a svazovat a děkovala jsem za každou
chvíli, kdy jsem byla „přijatelná“. Začala jsem chápat, že to není v pořádku.
A mám pro vás ještě jeden náklad, který je třeba započítat. Ten nemám vyčtený a možná vám bude
k smíchu nebo se nad ním pohoršíte, ale třeba alespoň některým z vás o kousíček usnadní život.
Úplně souhlasím s tím, co v předchozích dvou bodech říkali pánové Cloud a Townsend a myslím si,
že je opravdu důležité rozlišovat mezi podstatnými a nepodstatnými věcmi. Nenechte se ale zmást a
myslet si, že nějakou „nepodstatnou“ věc, která naprosto ničí jenom vás osobně, můžete jen tak
hodit za hlavu. Znám holky, které experimentovaly s tím, že přece dokážou „překousnout“ takovou
hloupost jako, že kluk má špatné zuby, sedá si s nohou přes nohu, klátí nohama, mluví s plnou
pusou, má špinavé nehty... Dokonce se styděly za to, že je taková „blbost“ vůbec může rozhodit.
Ale nakonec je to tak otravovalo, že kvůli takové „nepodstatné maličkosti“ nedokázaly odpustit ani
ty skutečné maličkosti a komplikovali si s tím klukem život navzájem. Vážně si rozmyslete, s čím
dokážete žít a s čím ne.
A poslední moudro, které jsem kdysi slyšela ohledně „počítání nákladů“ chození a rozcházení, je
úplně z jiného soudku. Spočítejte si náklady rozchodu! Každý konec něco stojí. Nechaly jste někdy
sportu nebo hraní na hudební nástroj a za pár měsíců či let se k tomu chtěly vrátit? Šlo to ztěžka,
co? Stejné je to i se vztahem. Když něco skončí, je náročné to obnovit, často nemožné. Rozmyslete
si, jestli vám rozchod stojí za to.
Když dojde k nejhoršímu ...
... tedy, když si uvědomíte, že jste udělaly chybu, že jste ve vztahu s člověkem, s kterým nechcete a
nebo byste neměly strávit zbytek života.
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Mohly bychom přemýšlet nad příběhy dalších lidí a určitě bychom našli řadu společných prvků a
moudrostí, co dělat a nedělat. Troufám si říct, že hlavním důvodem k rozchodu je poslušnost Boží
vůli, která pro nás chce to nejlepší: život s čistým svědomím, život plný upřímné lásky a úcty
k lidem okolo nás a k našemu životnímu partneru.
Hledejte neustále Boží vůli a Boží standard pro vaše činy a z těch nepolevujte.
Pozor na dlouhé lokte
Nakonec vám chci zprostředkovat, co mi vyčetl kluk, s kterým jsem se rozešla. Holky mají tendenci
se rozcházet na dlouhé lokte. Dává to smysl – ženským emocím se nedá snadno poručit. Navíc
každá žena automaticky srůstá se svým prostředím a je pro ní těžké se od něj odcizit s okamžitou
platností. Dejte si ale pozor na nejasné signály, které by klukovi dávaly falešné naděje. Jeho dvě
námitky na moje chování při našem rozchodu jsou tady přetištěné:
Nejhorší je porušování „rozchodu“ hláškami typu „zajdeme spolu na večeři“, „přijeď za mnou“, „zavolej mi,
popovídáme“ a podobně. Tím ten druhý pouze získává naději, že by to mohlo někdy pokračovat dál. O co tvrději se
k tomu druhému chovám, o to víc mu vlastně pomáhám, aby se z rozchodu vzpamatoval dřív.

Holky, pamatujte si, že naděje umírá poslední a tonoucí se stébla chytá. Když se s někým rozejdete,
ten druhý chce přirozeně mít naději, že si to s tím koncem rozmyslíte. Možná vás rozchod bude stát
víc úsilí než jenom jedno důrazné vysvětlení. Někdy je třeba vytrvalost a důslednost. Nepovolujte
ani, když ten druhý vydírá. Nechtějte být hodnou kamarádkou. Stůjte tvrdě za tím, že se už
nebudete vídat. Překousněte chuť se usmířit. Najděte si kamarádku, které můžete důvěřovat a která
vás může povzbuzovat, když se bude váš rozchod komplikovat.
Neudělejte stejnou chybu jako já: Po našem rozchodu jsme se jednou viděli. O samotě. Mluvili
jsme. A najednou to všechno bylo zpátky. Zachovala jsem se velmi lehkovážně a dala jsem mu
zpátky naději, že to zkusíme znovu. Moje euforie a znovu objevená naděje netrvaly dlouho. Bylo to
sobecké a kruté chování. Za týden bylo vše zpátky při starém a mě došla nemilosrdná pravda. Já
jsem nepostrádala milovanou osobu, postrádala jsem blízkost a důvěrnost vztahu, na který jsem si
tak zvykla. Velmi jsem mu tím ublížila a opět otevřela ránu, která se už začínala hojit. Rozešli jsme
se znovu a tentokrát jsem věděla, že už to musí být definitivní.
Uzdravit se musíme každý sám, odděleně, často není možné ani přátelství, i když je skvělé, když se
po nějaké době přátelství může zase obnovit.
Vysvětlovat nebo ne?
Jeho druhou výčitkou bylo:
Když vím, že se s tím druhým chci rozejít, je dobré ho nějakou dobu před tím připravit na to, že se
něco děje a že se to týká jejich vztahu. Pokud se to týká nějaké vlastnosti, která mi na tom druhém
vadí, pak je důležité ho několikrát na tu vlastnost upozornit, říct mu, proč mi to tak vadí, a také
poukázat na to, jaké negativní důsledky to má na vztah. Opravdu je to mnohem lepší, než ze dne na
den přijít k tomu druhému a říct mu „jsi takový a takový a proto se s tebou rozcházím“. Účinky
náhlého rozchodu jsou přece jenom více devastující.
To jsou moudrá slova pro standardní situaci a ideální scénář. Určitě je moudré vysvětlovat a mluvit,
ale pouze pokud se o věcech hovořit dá! Pokud ten druhý neposlouchá (a nebo neslyší), nedá se nic
dělat. Několikanásobné varování je sice hezký scénář, ale může se stát, že na to nebudete mít sílu.
Nebo si z čista jasna uvědomíte, že se určitým věcem nechcete vystavovat ani o den víc. Tehdy je to
pravé místo na předchozí doporučovaný scénář: náhlý a důrazný konec.
Ve dvou se to lépe táhne
Každopádně budete potřebovat podporu a povzbuzení od lidí, kteří vás mají rádi a kteří vám
pomůžou věci rozebrat. Nastaví vám zrcadlo a pomůžou vám vytrvat v dobrých rozhodnutích ve
chvílích, kdy vám vaše emoce budou říkat, že věci nebyly tak zlé a že to můžete zkusit znovu.
Nenechte se vtáhnout zpět do vztahu, který toho není hoden. Nebojte se být ke své kamarádce
otevřené a upřímné. S poloviční upřímností dostanete jenom poloviční pomoc.

A ve třech se to táhne nejlépe!
Kamarádka, rodiče nebo nějaká moudrá starší holka či paní vám budou určitě vynikající a
užitečnou pomocí, ale ze všeho největší pomocí vám bude Bůh, který je nám vždy nablízku, který
slyší naše modlitby a vždycky v každé situaci dává východisko (1. Korinstkým 10, 13) a dává sílu
překonat kdejaké trápení.
A do nového začátku po rozchodu ještě jednu radu: Dejte si načas. Nespěchejte do žádného vztahu
brzy po ukončení jiného. Nebudete mít jasný objektivní pohled a motivem pro další vztah, byť i
podvědomě, může být zaplnit mezeru, kterou teď ve svém životě cítíte. Obklopte se dobrými
přáteli, nebuďte samy, dělejte něco dobrého se svým životem, zkuste nové věci, které by vás bavily
a nadchly. Bojujte proti sebelítosti a nebojujte samy.
Přeji vám moc a moc jistoty, že vždy a za všech okolností jste v Boží ochraňující a hýčkající náruči.
Přeji vám úžasné a dobré kamarádky, které vás v tom nejen nenechají, ale které vám budou věrnou
oporou a povzbuzením.
Přeji vám pevnou naději a důvěru, že Bůh pro vás má daleko lepší budoucnost a lepšího partnera.
Tak zatím,
Kristýna
P.S. Odpouštějte. Je to zázrak a ten nejlepší lék na zraněné srdce.

Četla jsi všechny kapitoly nebo jenom nějakou? Přestože jsou každá od jiné holky, mají
několik věcí společných. Jedné jsem si všimla obzvlášť. Holky, co psaly tyto kapitoly se
přesvědčily, že se vyplatí nebýt na život sama. To určitě víš, ale nepřekvapilo tě, že ti radily
najít si nějakou moudrou kamarádku? V poslední době se takové kamarádce začíná stále
častěji říkat duchovní maminka. Pro mnohé z nás je pojem „duchovní maminka“ neznámou
frází. I když to možná zní trošku podivně, je to dobrý způsob, jak popsat situaci, když jedna
žena pomáhá ostatním ženám růst v jejich víře v Krista. V biblické knize Titovi apoštol Pavel
dává instrukce mladému pastorovi a svému učni, aby řekl starším ženám, že mají žít důstojně,
aby byly vzorem mladším ženám a vyučovaly je (2. kapitola, verše 3-4). To je „duchovní
mateřství“. Beth Moore říká v jedné své knize: „Když starší ženy dají, co mají, mladším
ženám a jejich dětem, je to jako by rodily duchovní potomky.“1
Duchovní mateřství je o ženách, které mají silný a rostoucí vztah s Bohem a které učí a vedou
ostatní ženy, aby se i ony podobaly Kristu a měly s ním hluboký vztah. Je to vlastně o
vychovávání dětí, aby vypadaly více jako jejich nebeský Otec a vzdávali mu tak slávu.2
Existují dvě roviny duchovního mateřství: duchovní dcera a duchovní maminka. Mám tu
výsadu, že jsem mohla a můžu být na obou stranách.
Duchovní dcery
Jsem moc ráda, že jsem měla věřící maminku. Modlila se se mnou, když jsem se v dětství
rozhodla brát víru vážně, a byla mi kdykoli k dispozici, když jsem si chtěla o víře povídat.
Vždycky pro mě měla nějakou dobrou knihu na čtení. Dokonce vedla i skupinku biblického
studia – své čtyři děti okolo kuchyňského stolu. Viděla jsem ji, když seděla o samotě, potichu
četla Bibli a psala si do svého modlitebního deníku, a rozhodla jsem se, že bych to tak chtěla
dělat i já. Viděla jsem, jak při uklízení poslouchá písničky uctívající Boha, a došlo že mi, že
chválit Boha bude asi důležité. Zastávala se vždy spravedlnosti, a já viděla, že víra v Ježíše
znamená správné životní postoje.
Když jsem začala chodit na vysokou školu, zapojila jsem se do křesťanského studentského
klubu a začala jsem trávit víc času s Bárou. Byla o tři roky starší a úplně nadšená do Božích
věcí. Byla to taková mrňavá holka se zářivýma hnědýma očima a kudrnatou kšticí. Nějak
jsme naše přátelství neplánovaly, spíš se přihodilo. Byla vedoucí biblické skupinky, která se
scházela ve školní knihovně, ale občas se stalo, že jsme se tam sešly jenom my dvě. Jak jsme
se víc a víc poznávaly, začaly jsme si povídat o tom, co nás Bůh učí o klucích, přátelství,
rodině, škole – zkrátka o všem. Bára byla prvním člověk, s kterým jsem se modlila nahlas.
Byla pro mě vzorem živého, rostoucího a nakažlivého vztahu s Bohem. Když se modlila – a
ona se modlila neustále – věděla jsem, že to nejsou jenom slova, ale že si povídá s Bohem.
Svým životem mi nejen ukázala na vysokou laťku, ale zároveň mě i nabídla, že mi ji pomůže
přeskočit.
Když se blížila její promoce, začal se náš vztah trochu komplikovat. Byla jsem stále méně
ochotnější poslouchat její rady a naopak se mi jí chtělo trumfnout. A hlavně jsem nechápala,
proč k ní mám takový špatný postoj. Dneska je mi jasné, že jsem si připadala ve stínu jejího
„superduchovního“ postavení. Tak dlouho byla pro mě ideálem zbožnosti, že jsem
zapomněla, že je taky člověk. A tak se přehnané zbožňování přehouplo do opačného extrému
a já byla přehnaně kritická. Procházela jsem obdobím pořádných zmatků. K uzdravení našeho
vztahu bylo potřeba času a odloučení několika let. Dneska si dál dopisujeme a já vidím, jak
věci, které jsem se od ní naučila, přináší dobré ovoce.
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Hanka je žena, která ovlivnila můj život nejvíce a která i nadále zůstává v mém životě. Začali
jsme se spolu scházet před čtyřmi roky, krátce poté, co jsem se přestěhovala a rozhodla se, že
práce v církvi bude mým zaměstnáním. Od ní jsem se naučila neuvěřitelně mnoho o
duchovním mateřství. Hanka je otevřená, upřímná a opravdová a Bůh skrze ni září do
lidských životů. Je ztělesněním biblického verše z 1. Tesalonickým 2, 8: „Tolik jsme po vás
toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám
stali drahými!“ Spolu jsme pracovaly i studovaly Bibli. Často jsem byla u ní doma i s její
rodinou. Viděla jsem, jak vyrůstají její děti, i pár hádek s manželem. Byla jsem s ní, když jí
bylo těžko, když si zoufala i když jí bylo báječně. Inspirovalo mě, jak svůj život sytí Božím
slovem. Bůh ji naplňuje a vyučuje osobitým způsobem. Pozorovala jsem, jak biblické pravdy
uvádí do svého života. Byla jsem svědkem toho, jak se prala se vztahem se svým otcem a jak
ji Bůh hluboce uzdravil. Byla jsem u toho, když přišla na to, že ze svých sil už nemůže dál a
začala žít s Bohem ještě plněji a novým způsobem – když si uvědomila, že Bůh jedná mocně
tam, kde my jsme slabí.
Hanka promlouvá pravdu do mého života. Soucítí s mými trápeními a má pochopení, ale
zároveň vím, že ke mně bude upřímná a ukáže mi na to, co říká Boží slovo. Minulý měsíc
jsme si povídaly a ona mi jemně řekla: „Klárko, myslím, že nejsi ke mně úplně upřímná.“
Zamyslela jsem se nad tím a uvědomila si, že má pravdu. Bojovala jsem s věcmi, které jsem
nebyla ochotná přiznat, a ona to poznala a citlivě mě na to upozornila. Před dvěma týdny jsme
spolu mluvily o tom, že nechodím s žádným klukem a o tom, jak to prožívám. Zeptala se mě:
„Mám dojem, že se s tím v poslední době pereš víc než předtím. Je to tak? Čím myslíš, že to
je? Jak se ti daří číst Bibli?“ Když mám nějaký problém, cituje z Bible a povzbuzuje mě,
abych přemýšlela nad Božím slovem. A tak její rady nejsou jenom její moudra – jsou přímo
z Bible, která je mocná! Její statečnost a věrnost v ukazování na Boží slovo vypůsobily v mém
životě mnohé změny.
Ale ze všeho nejdůležitější je, že mě Hanka má opravdu ráda. I když náš vztah byl ze začátku
hlavně pracovní, přerostl v mnohem víc. Nyní není jenom moje vedoucí a mentorka, ale je
také jednou z mých nejbližších kamarádek. Těch několik let mě přijímá navzdory mé
nejistotě a neohrabanosti a má mě ráda i přes moje boje a pády. Navíc, stejně jako maminky
hledají a povzbuzují to nejlepší ve svých dětech, Hanka mě věrně povzbuzuje v mých silných
stránkách. Spolu se mnou se raduje i prožívá bolest. Kdyby mi předtím neprokázala lásku bez
podmínek, nevím, jestli bych byla ochotná odevzdat se do jejích rukou. Získala si moji důvěru
svou vytrvalou láskou... pramenící z hojnosti Boží lásky v jejím srdci.
A co ty? Máš duchovní maminku? Ano – skvělé! Ne – prosím modli se a hledej! Měla by to
být žena nebo dívka, která má silný a rostoucí vztah s Bohem. Měla by být ochotná a schopná
se s tebou scházet. Byla jsem v mnoha různých sborech a církvích. Vím, že na mnohých
místech neexistuje nic podobného duchovnímu mateřství. Může se ti stát, že s takovým
návrhem přijdeš za nějakou starší ženou a úplně ji vystrašíš! Mnohé ženy váhají, když by si
měly vzít k sobě nějakou mladší ženu jako „učedníka“, tedy „učednici“. Ale starší ženy na
Krétě (o kterých apoštol Pavel mluvil v citovaném verši z Titovi) na tom nebyly jinak.
Jednoduše oslov nějakou starší ženu, o které víš, že se v životě drží Krista, a zeptej se jí, jestli
s ní můžeš trávit čas. Požádej ji o modlitby, dávej jí otázky, vyprávěj jí o svém životě. I když
to možná zní divně, staň se její učednicí tím, že budeš nejdřív aktivní ty. Jedna moje
kamarádka chodí do malého a poměrně nového společenství křesťanů, kde nejsou skoro
žádné starší ženy. Ale chtěla být něčí učednicí a tak oslovila osmdesátiletou paní a poprosila
ji o modlitbu a rozhovor. Nejdřív ti to může připadat divné a nepřirozené, ale jde to a přinese
ti to mnoho dobrého.

Z mého příběhu je vidět, že jsem v životě měla několik důležitých duchovních „maminek“.
Skrze tyto zkušenosti jsem si uvědomila, že stát se něčí duchovní dcerou není snadné, ale
neuvěřitelně důležité. Když nás někdo „vychovává“, vstupujeme do života společně a to je
k nezaplacení.
A když budu hledat, KOHO vlastně?
Koho poprosit, aby s tebou trávil čas? Možná se rozhlídneš po sboru nebo mládeži a okamžitě
je ti jasné, koho si vážíš a koho chceš víc poznat. Nebo možná se ti zdá, že takových žen je
příliš mnoho nebo příliš málo. Rozhodně se za to nejdříve modli! Možná se ti to zdá
samozřejmé, ale je opravdu důležité modlit se s vírou, že najdeš tu pravou ženu, která ti
pomůže růst ve tvé víře. Bůh ví, co a koho potřebujeme! I když neexistuje žádná formulka na
duchovní mateřství, existuje několik věcí, které můžeš hledat v ženě, kterou chceš poprosit,
zda by se nestala tvojí duchovní maminkou.
Starší a moudřejší
Titovi bylo řečeno, aby vedl starší ženy k tomu, aby vyučovaly mladší ženy. Není ovšem
biblickým zákonem, že žena, kterou oslovíš má být starší než ty. K starším lidem máme
přirozený respekt, i když jsou třeba starší jen o kousek. Bára byla o tři roky starší než já a jiné
ženě, která byla chvíli mojí duchovní maminkou bylo přes šedesát. Věkový rozdíl není tak
důležitý. Důležitější je, jestli je moudřejší a zkušenější. Opět je to otázkou úcty. Pokud má víc
životních zkušeností, může ti pomoct projít místy, která si ona už prošlapala.
Rostoucí
Být starší a moudřejší ale nestačí. V jejím životě musí být také vidět, že se učí od Boha a její
vztah k Němu roste. To je někdy těžké změřit, obzvlášť pokud ji neznáš moc dobře. Zkus se
ale zaměřit na to, jak se chová na mládeži nebo ve sboru. Je trpělivá a laskavá? Povzbuzují tě
její slova? Je upřímná? Umí se ovládat? Slouží s radostí? Jak se modlí? Vidíš u ní víru, kterou
bys i ty chtěla mít?
Aby někdo byl duchovní maminkou, nemusí být dokonalý, ale musí růst. O Hance jsem
vyprávěla, jak Bůh září skrze její slabosti, protože nedovolí, aby hřích zatvrdil její srdce.
Miluje Boha a podvoluje se Jeho výchově. Vytrvale tráví pravidelný čas s Bohem. Vidím, jak
proměňuje její postoje, slova a činy. Mohu být svědkem celého procesu. To je velký dar!
Mohla bych se učit od dokonalé ženy, ale nikdy bych se nenaučila, jak pracovat se svými
chybami a slabostmi.
Ochotná
Možná, že jsi našla skvělou ženu nebo dívku, ale ta má doma batole a novorozeně... nebo se
šprtá na maturitu... nebo píše diplomku... nebo má náročnou práci a často někam cestuje. Jsou
mezi námi i úžasné ženy, které ale naneštěstí nemají kapacitu k tomu, aby se věnovaly
duchovnímu mateřství. Nejlepší způsob, jak se ujistit, do které skupiny patří žena, o které
přemýšlíš, je jít přímo za ní a zeptat se jí. Možná se najde způsob, jak byste se mohly sejít
alespoň občas a nebo se k ní občas přidat při jejich zodpovědnostech nebo jí s něčím pomoct.
Důležitým faktorem je ochota dát ti něco ze svého času a energie. Pamatujte na
Tesalonickým 2,8! „Tolik jsme vás milovali, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium
Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými!“ Ať už je tvou duchovní maminkou
kdokoli, mělo by pro ni být potěšením s tebou sdílet pravdu i svůj život.
Říkat pravdu v lásce
Říkat pravdu neznamená jenom konfrontovat, tedy říkat něco nepříjemného. Velkou součástí
služby duchovní maminky je povzbuzování. Víš, že povzbuzování je jednou z povinností
křesťanů? Přesně tak – v Židům 3,13 se píše: „Povzbuzujte se navzájem den co den, dokud

ještě trvá „dnes“, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.“ Konkrétní, upřímné
povzbuzování nám pomáhá pochopit více věcí a tím nás i chrání proti hříchu. Myslím, že nás
pozvedá ze zklamání a rezignace a pomáhá nám vidět svět skrze naději víry.
Minulý týden jsem neměla ani špetku síly pokračovat v psaní této kapitoly. Začala jsem si
říkat: „Proč bych měla JÁ psát o tomto tématu? Kdokoli z ostatních holek, které se podílí na
této knize, by ji určitě napsaly ještě lépe. Vlastně ani nevím, jestli bych toho rovnou neměla
nechat?“ Dneska se mě ale Hanka zeptala, jak se mi daří a já jí upřímně odpověděla, jak se
cítím. Podívala se mi do očí a řekla: „Klárko, je ti jasné odkud jsou všechny ty pochybnosti?!
Pamatuješ na to, že tě k tomu Bůh povolal?! Vzpomínáš si na věci, kterými tě k tomuto úkolu
připravil?“ A pár mi jich vyjmenovala. „Ty to dokážeš.“ Po Hančině povzbuzení je pro mě
najednou snazší důvěřovat Bohu a opět psát s nadšením o duchovním mateřství.
Pavel psal Efezským ve čtvrté kapitole o jednotě v těle věřících. V patnáctém verši píše,
abychom byli pravdiví v lásce a dorůstali do podoby Krista. Později ve verši dvacet pět nám
říká, abychom zanechali lži a mluvili k sobě navzájem pravdivě, protože jsme jako části
jednoho těla. Laskavá konfrontace je založena na tom, že nám na sobě navzájem záleží a že
jsme ochotní něco udělat pro náš osobní růst. Když jsem toto pochopila, zcela to obrátilo můj
postoj ke konfrontaci. Když se cítím, že se mi nechce někoho konfrontovat, připomenu si, že
mým cílem a zodpovědností je pomoci své kamarádce/duchovní dceři k svatosti a větší
podobě charakteru Krista. Říkat pravdu v lásce je pro mě opravdu těžké a vždycky mi
nezbývá nic jiného než se spolehnout na moudrost a pomoc od Boha. Dokonce i loni v létě
jsem měla několik rozhovorů s dvěma holkami. Nebylo to pro mě moc příjemné. Ale tyto
rozhovory posílily naše přátelství a všechny tři jsme skrze ně blíž poznaly Boha.
Říkat pravdu v lásce je jednou z nejdůležitějších věcí, které pro nás mohou naše duchovní
maminky udělat. Ukazuje to, že jim není lhostejný náš život, ani naše slova a jednotlivé činy.
Ukazuje nám to, že je tu někdo, komu záleží na naší svatosti a osobním růstu. Laskavá
konfrontace od duchovních maminek a jejich povzbuzení nás vlastně chrání. A hlavně
ukazují, že nás mají opravdu rády, když jsou ochotné riskovat i nepříjemnosti.
Dá se ale něKDO najít?
Na anglickém kempu prožila moje kamarádka Anička důležitou životní situaci s jednou z
účastnic tábora, Irenou. Irča je věřící holka, ale tehdy se se svou vírou dost prala. Anička mi o
tom napsala dopis:
„Nejdřív brečela a vyprávěla mi o svém životě. Vyrostla ve věřící rodině, ale nikdy nežila tak,
jak věděla, že by měla. Uvědomila si, že v životě udělala mnoho chyb a omylů a už se k nim
nechce vracet. Není žádného odsouzení v Kristu Ježíši a když se staneme Jeho dětmi, nikdo
nás nemůže ukrást z Jeho ruky. – Ten večer jsem jí to zopakovala asi třikrát. Bylo vidět, že se
Bůh dotýká jejího srdce a potvrzuje jí tuto hlubokou pravdu. Četly jsme spolu Žalm 139 a
mluvily jsme o tom, kým jsme v Kristu. Když jsme se chystaly k odchodu, měla jsem
najednou pocit, že mi Duch svatý říká, abych se za ni modlila. „Cože, ty se chceš modlit za
MĚ?! Šly jsme nahoru do prázdného pokoje a já jsem jí řekla, že pokud se po mojí modlitbě
bude chtít modlit i ona, může se klidně přidat. A ona to udělala. Bylo tak úžasné naslouchat
slovům její modlitby. Bůh mě skrze ně moc povzbudil.“
Irča byla celý zbytek tábora plná radosti a s odvahou mluvila o Ježíši se svými přáteli.
Pavla uvěřila v Krista loni v létě. Bydlí daleko od ostatních věřících. Sára byla cizinka, která
se s ní modlila, když Pavla dělala svůj důležitý životní krok a odevzdala svůj život pod Boží
vedení. I přes velkou dálku zůstává Sára Pavlinou duchovní maminkou, alespoň skrze email.
Znám Sáru a tak mi o tom vyprávěla: „Od kempu si píšeme skoro každý den a nevěřila bys
tomu, jak její víra roste. Koupila si Bibli a chrání si ji jako svůj poklad. Když jí v emailu
navrhnu, aby si něco přečetla, vrhne se do toho a hned mi o tom napíše, co četla, co si myslí a
jak ve čtení pokračuje! Když něčemu nerozumí, hned se zeptá a je skvělá studentka Božího
slova. V posledním emailu mi napsala, že si zamilovala list Římanům a Koloským. Psala, že

to, co čte, dává smysl a ukazuje jí nový smysl života. Řekla mi, že slíbila Bohu, že bude
hledat pravdu, a že mu děkuje, že jí ukázal její novou cestu (a citovala Římanům 10, 13).“
Loni jsem prožívala velikou krizi ohledně mých financí. Ať jsem dělala, co jsem dělala,
nemohla jsem se zbavit dluhu, který jsem měla, a ještě se navíc neustále zvětšoval. Připadala
jsem si zoufale a hloupě. Nechtěla jsem, aby o tom někdo věděl, ale bylo mi jasné, že
potřebuju pomoct, protože to sama nezvládnu. Byla jsem na nové škole, daleko od Hanky, a
neznala jsem nikoho, kdo by mi mohl pomoct. Ve svém novém sboru jsem se zeptala, jestli
neví o nějaké zkušené, zbožné ženě, která ví, co a jak s penězi. Nakonec se našla jedna žena,
která byla ochotná si mě vzít do parády. Díky Bohu za Danu! Asi měsíc a půl jsme se
scházely každý týden na hodinku. Sledovala, co dělám s penězi a jak pečlivě dávám desátky
do církve. Pomohla mi zbavit se dluhu pomocí biblických principů a jednoduchých pravidel.
Spolu jsme si vypracovaly můj finanční plán a rozpočet do budoucnosti. Bůh si ji použil
k tomu, aby vnesla řád, svobodu a zdraví do oblasti mého života, kde jsem se cítila bezmocně
po mnoho let. Jsem za ni tak vděčná!
Duchovní mateřství má mnoho podob. Někdy je to jediné silné setkání, jako u Aničky a Irči.
Někdy je to vztah na velkou vzdálenost, jako u Pavly a Sáry. Někdy je to společné studium
Bible nebo společné modlitby. Někdy rozhovory o tom, čemu nás Bůh právě v životě učí. A
někdy to může být krátkodobý a účelový projekt, jako u Dany a mě.
Nejlepší je, když se můžete sejít na místě, kde můžete strávit víc času. Od Hanky jsem se
tolik naučila právě tím, že jsem byla zapojená přímo do jejího každodenního života. Ale vím,
že někdy to tak nejde. Ale ať už má duchovní mateřství jakoukoli formu a podobu, jisté je, že
je to biblický princip, který je nám ku prospěchu.
To je hezké, ale K ČEMU mi to bude?
Pořád ještě nevíš jako to uchopit? Co s tím mateřstvím? Možná si říkáš: K čemu mi to vlastně
bude? To je dobrá otázka! Pavel psal své rady Timoteovi, jako duchovní otec svému synu, aby
„bojoval dobrý boj, zachoval si víru i dobré svědomí.“ (1. Timoteovi 1, 18-19) Cílem
duchovního mateřství je růst víry, čistota a zralost. Pavel také psal Tesalonickým, že on, Silas
a Timoteus, napomínali každého z nich jako otec napomíná syny, a také je povzbuzovali a
zapřísahali, aby žili život důstojný Boha, který je povolal do slávy svého království.
(1.Tesalonickým 2, 11-12). Cílem takového vztahu je být více jako Kristus.
Ale žádný růst není bezbolestný, vždycky nás to něco stojí. Někdy nám přítomnost duchovní
maminky v našem životě není příjemná. Samozřejmě, že chceme duchovní maminku, která
nám bude naslouchat, povzbuzovat nás a pečovat o nás. A takové věci by měla dělat. Ale
pokud chceme pouze někoho, kdo nám pofouká naše bolístky a polituje nás, máme
převrácené motivy. Připomíná mi to příběh holky, kterou si „adoptovala“ jako svou duchovní
dceru moje kamarádka Šárka. Kdykoli se ji Šárka pokusila pobídnout, aby žila život
„důstojný Boha“, odpověděla něco ve stylu: „Jó, já vím, ale...“ nebo jednoduše změnila téma
nebo dokonce odešla. Takové chování samozřejmě není pravidlem, ale chci tím ukázat, že je
třeba přijmout i rady, kterými se nechceme řídit a které nechceme slyšet.
Můžeš počítat s tím, že když tvoje duchovní maminka v tvém životě uvidí hřích, nebude
k němu lhostejná a bude mluvit o věcech, které nejsou příjemné. Je to těžké? To si piš! Moje
duchovní maminky si se mnou musely několikrát popovídat pěkně od plic. Jedna z nich mi
dávala otázky pěkně na tělo ohledně mých financí, další mi ukázala, že jsem zbabělec! To
bolí.
Ale musí to tak být! Je to součástí dorůstání do podoby Krista! Pokud ti tvoje duchovní
maminka neříká tvrdou pravdu, možná že se bojí. Pokud se chceš opravdu rozvíjet a růst,
měla bys udělat první krok a povzbudit ji. Řekni jí, že chceš, aby nad tebou bděla a říkala ti,
kde můžeš růst a sledovala, jestli se to děje. Zeptej se sama sebe: chceš zůstat v hříchu?
Chceš se motat ve starých věcech pořád dokola? Já rozhodně ne! I když to vždycky bolí, když

někdo ukáže na hřích v mém životě, jsem za to nakonec vděčná. Takže když tvoje duchovní
maminka vidí v tvém životě nějaký hřích, buď vděčná, že tě má natolik ráda, že ti o něm
řekne. Věnuj tomu pozornost a modli se za to, protože skrze ni k tobě nejspíš mluví sám Bůh.
Reaguj na její slova, jako bys reagovala na Boží slova.
Takže stojí to za to? Beze stínu pochybností! Vztahy duchovního mateřství, které jsem prožila
se svými „maminkami“ byly největší součástí mého duchovního růstu. Skrze věrnost těchto
žen, znám Ježíše víc a lépe! A to je pro mě nejcennější na celém světě!
Něco konkrétního by tam nebylo?
Pomoc! Jsem zamilovaná!
Můj deník z vysoké školy je plný zápisů z dob, kdy jsem byla zamilovaná do Adama. Stránky
popisují frustraci, zmatky i touhu po čistotě:
„Přemýšlím o Adamovi a o tom, co by MOHLO být, kdyby ... pomoz mi, dej mi TRPĚLIVOST, abych počkala na
to nejlepší, co jsi mi připravil... celá tahle věc s Adamem – je to něco, co jsi mi připravil ty? ... Kéž bys mi dal
ochotu dělat, co chceš ty, i když mi to kroutí ruce za zády, protože je to úplně opačně, než bych chtěla.“

Dlouho jsem byla přesvědčená, že pokud něco chci, ale nemůžu to mít, je to z jednoho ze
dvou důvodů. Buď to není správné a nebo mi Bůh brání v něčem dobrém. Nějak podvědomě
jsem ale tušila, že druhá možnost není tou správnou odpovědí (i když moje vzpurné srdce by
se chtělo hádat) a tak jsem zaujala první stanovisko. Kdybych byla víc „duchovní,“ nechtěla
bych s nikým chodit. Proto jsem se rozhodla zbavit se mé touhy mít kluka.
No, ale pokud jsi někdy chtěla přestat na někoho myslet, víš přesně, o čem mluvím. Je to více
méně nemožné. Základní problém je, že se nám nelíbí žít s nenaplněnou touhou. Chceme ji
buď naplnit a nebo se jí zbavit. Ale já se odvažuji tvrdit, že Bůh má pro nás ještě něco
většího. Bára mi tehdy řekla: „Myslím si, že nenaplněné touhy mohou být určitou zkouškou,
kterou Bůh vkládá do našich životů, aby nám pomohl vyzrát a být více jako Kristus.
V těžkých chvílích musíme vytrvat, dokud se nenaplní Boží plány.“ Říkala taky, že ať už Bůh
naplní naše touhy nebo ne, mohou být jeho nástrojem k pročištění našich životů.
To pro mě byla revoluční myšlenka. Nemusíme se snažit nemít touhy, ale podřizovat je (i
sebe) Pánu Bohu. To úplně proměnilo způsob, jakým radím děvčatům (i sobě). Už neříkám:
„Ty jsi se zamilovala? To je hrozný! Musíme tě z toho nějak dostat!“ Teď vím, že hlavní je
nechat Boha, aby pročistil moje touhy po tom s někým chodit nebo se vdát. V podstatě to
znamená neustále přinášet moje touhy před Boha, abych měla čistou mysl, t.j. neměla ani
nečisté ani falešné představy. Znamená to přiblížit se více k Bohu a učit se mu více
důvěřovat, dokonce i v hlubokých tužbách našeho srdce.
Toto léto jsem se úplně strašně zamilovala do Tomáše. Je hrozně vtipný, milý, hezký a
přátelský a má zájem o práci s mladými lidmi. Nechodili jsme spolu, ale docela dobře jsme se
poznali, když jsme trávili čas se společnými přáteli. Mou hlavní otázkou bylo: je to
potenciální materiál na manžela? Měla jsem svoje pochybnosti, ale nevěděla jsem ani tak, ani
tak. Moje pocity se mi pletly do mého uvažování a proto jsem potřebovala pomoc od někoho
nestranného. Někoho, kdo nás zná a kdo je moudrý. Karel byl přesně ten, koho jsem
potřebovala: můj hodně dobrý, ženatý kamarád. Na jedné akci jsem si ho vzala stranou:
„Hele, mohl bys promluvit s Tomem? Potřebuju s něčím poradit. Hodně se mi líbí, ale úplně
jsi tím vztahem nejsem jistá.“ Karel strávil s Tomem několik hodin a pak mi řekl, co si myslí:
skvělý kluk, skvělý potenciál, ale pořád je hodně nezkušený ve víře a ve službě. „Klárko,
snaží se teprve najít sám sebe ve své nové víře a najít své místo ve službě. Myslím si, že
chodit s holkou je to poslední, co teď potřebuje.“ To jsem slyšet nechtěla, ale věděla jsem, že
je to správné a byla jsem Karlovi vděčná za jeho pomoc a vhled do situace.

Nedávno se moje pětadvacetiletá kamarádka Saša začala zajímat o Honzu. V restauraci
v Praze mi vyprávěla svůj příběh. Vypadalo to romanticky – poznal se už s její rodinou, byli
spolu na borůvkách a pomáhala mu v jeho službě. Hodně jsme se spolu nasmály a já jsem se
dozvěděla spoustu podrobností. Ale pak bylo načase začít mluvit vážně. „A Sašo, co to
vlastně všechno znamená?“ Věděla moc dobře, co tím myslím. Řekla mi, co pro ní ten kluk
znamená. Myslela si, že i on má o ní zájem, a navíc byl velmi přitažlivý. Znala jsem Honzu a
věděla jsem, že je to skvělý kluk, ale nebyla jsem si úplně jistá, jestli je to pro ni ta pravá
partie. Zkusila jsem jí proto dát několik hlubších otázek: „Co je pro něj hodně důležité? Co
jsou jeho silné a slabé stránky? Co chce v budoucnu dělat?“ Na základě těchto otázek si
uvědomila, že o něm vlastně neví hromadu důležitých věcí a že to potřebuje zjistit.
Moje patnáctiletá „dcera“ Ála začala loni trávit hodně času s Alešem. Jednou mi po telefonu
řekla, že by s ním chtěla začít chodit, ale není si jistá, jestli je to správné. Ale ve skutečnosti
to bylo jasné. Nebyl to moc dobrý nápad. Jemně jsem jí vysvětlila, co si o tom myslím. Znám
Aleše a mám ho ráda, ale i přesto jsem si myslela, že ještě není v situaci, kdy by mohl mít
nějaký hezký vztah. Nedávno se rozešel s holkou a byl na tom duchovně hodně špatně. A ani
jsem neřekla nahlas, že u něj vidím tendenci být příliš závislý na obdivu holek a že mám
obavu, že Álina dobrosrdečná povaha je jak stvořená k tomu, aby ji takto zneužíval.
Vyslechla si, co jsem řekla, ale o pár týdnů později spolu přece jenom začali chodit. Byla
jsem zklamaná, ale nenechala jsem se tím odradit nebo urazit. A dál jsem jí (i Alešovi) byla
k dispozici. Když jejich vztah o několik měsíců později skončil, neřekla jsem jí: „Já ti to
říkala!“ Prožívala jsem spolu s ní její bolest.
Když řešíme svoje vztahy, vždycky potřebujeme bratry a sestry z církve. Moc si přeju mít je
okolo sebe – obzvláště ty starší a moudřejší – aby mi mohli promlouvat do života. Emoce
mohou být tak silné, že nám úplně zahalí zrak. Když něco hodně moc chceme, pak se
chopíme té první věci, která nám přijde pod ruku. Je hodně snadné zmýlit se v hodnocení
nebo dokonce snížit svůj standard, když stojíme tváří v tvář někomu, kdo o nás romanticky
usiluje. Učím se si v této oblasti zdravě „nedůvěřovat.“ Je mi jasné, že potřebuju moudré,
objektivní křesťany, kteří mi mohou poradit. Proto dovoluji lidem, aby o tom se mnou
mluvili, i když se mi pak často nelíbí, co říkají. Starší sestry (nebo bratři), kteří viděli do
mých vztahů, mi byli vždycky posilou a ochranou před hloupými rozhodnutími.
Hřích v oblasti sexu
Prvních šest měsíců, kdy jsme se s Bárou scházeli, jsem chodila s klukem, který studoval na
vysoké škole v jiném městě. Nikdy se mě na něj neptala ani na fyzickou stránku našeho
vztahu. I když by mi to tehdy bylo hrozně nepříjemné, dneska je mi moc líto, že se mě na to
nezeptala. V oblasti sexu jsem se nechala ovládnout hříchem a ani jsem nevěděla, jak z toho
ven. Po pravdě, ani se mi z toho ven nechtělo.
Ale Báru z toho vinit nemůžu. Vždyť, kdo se ptá na takové věci? O sexu se nikomu nechce
mluvit! A víte moc dobře, že když ti dva, kdo spolu chodí, jsou křesťané, tak se vždycky
chovají správně – nebo ne? Rozhodně ne! Moje zkušenost s klukem, s kterým jsem chodila
(oba jsme věřící), mě poučila, že do sexuálního hříchu může spadnout kdokoli. A taky jsem
zjistila, že je nutné o tématu sexuální čistoty mluvit s našimi duchovními maminkami a
dcerami, i když je to nepřirozené a těžké. Když k sexuální čistotě nepovzbudí duchovní dceru
její duchovní maminka, kdo to udělá za ni?
Nikdy nezapomenu na to, když jsem se poprvé zeptala svojí duchovní dcery na tělesnou
rovinu vztahu s jejím klukem. Pamatuju si, že mi bylo tak hroooooooozně trapně, že jsem se
při tom neustále smála. „Eeee, Káťo, vy dva... vy se ... děláte něco víc než jen líbání?
Nedovoluješ mu, aby se tě dotýkal na intimních místech, že ne?“ Řekla, že ne, a pak jsme se
obě začaly hrozně smát – tentokrát, protože jsme si obě oddechly!

Od té doby jsem si na podobné otázky trošku víc zvykla a už mi nedělá problém se na to
holek zeptat. Jedna kamarádka, uvěřila teprve krátce před tím, chodila s nevěřícím klukem.
Chvíli jsem ji poslouchala, jak vypráví o jejich vztahu, a pak jsem se jí rovnou zeptala:
„Vy spolu spíte?“
„Nooo...“ zaváhala, „asi“.
Zasmála jsem se. (Všimla jsi si, že když je mi trapně, tak se směju?)
„No, počkej. Na to jsou jenom dvě možné odpovědi, ano nebo ne.“
Prozradila mi, že se za to modlila a nabyla pocit, že to je v pořádku, když spolu budou spát.
Vysvětlila jsem jí, že naše pocity nejsou vždy spolehlivé ukazatele toho, co je správné, a že
proto nám Bůh dal Bibli, abychom skrze ni mohly rozpoznat dobré a špatné. A Bible říká, že
sex před manželstvím není tím, co pro nás Bůh připravil. Nechtěla to slyšet a jejich nehezký
vztah se táhl přes tři roky. Navíc se během té doby hodně vzdálila od Boha.
Zrovna nedávno jsem si povídala s jednou holkou o jejím klukovi. Zeptala jsem se, jestli mají
nějakou pomyslnou hranici pro jejich tělesný vztah, za kterou nechtějí jít. Její odpověď byla
hodně neurčitá: „No, já si myslím, že se chováme slušně.“ Zeptala jsem se jí: „Takže se pouze
líbáte a to je všechno? Chovat se slušně může znamenat hodně věcí.“
S jinou holkou jsem se bavila o tom, kde že je ta správná pomyslná hranice. Chodila s klukem
a z jejích poznámek jsem usoudila, že mají v tělesné oblasti problémy. Uvěřila teprve
nedávno a nebyla si jistá, co vlastně Bible říká o sexu. Pamatovala jsem si, jak bylo mě
v jejím věku. Byla jsem mladá a plná tužeb, které mě lákaly do světa tělesných potěšení! Byla
jsem k ní upřímná: „Pokud mu dovolíš, aby ti šáhl na prsa, tak to už je příliš.“ Po chvíli mi
řekla: „Možná, že se budeme muset rozejít.“ Tiše jsem přikývla.
Takové rozhovory jsou hodně těžké! Vím, že je nutné být otevřené a upřímné, ale zároveň je
nutné se chovat citlivě a nechat se vést Duchem svatým. Dokonce i když holka, které se
věnuju, zdánlivě není ten typ, který by s tím mohl mít problémy, je nutné se ptát! I když
nemají problémy, je důležité se ptát, jestli spolu souhlasí na hranicích intimity, jaké jsou a
jestli se jich drží. Je třeba povzbuzovat i v čistotě v myšlenkách. Ptát se, jestli je to těžké a
mluvit o tom, čím si plní svoji mysl. Je důležité si najít duchovní maminku, která se svojí
duchovní dcerou projde i hlubokými vodami. Apoštol Pavel to prožíval právě tak: „Je někdo
sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním?“3 Možná to bude zmatené a bolestivé. Kéž by
existovala knížka Deset jednoduchých rad, jak pomoci děvčatům ze sexuálních hříchů a
k životu v čistotě! Ale Bůh nám naštěstí dává moudrost.
Duchovní maminky
Překvapením jsem se posadila. Poslouchala jsem CD s písněmi chválícími Boha a prožila
jsem něco podivného. Bůh ke mně mluvil, ale já jsem nerozpoznávala slova. Jako by jeho
hlas byl něčím tlumený, ale věděla jsem, že mluví. Znovu jsem si poslechla písničku, která
dohrála. Říkala jsem si, že třeba promlouval slovy té písně. Ale to nebylo ono. Vypnula jsem
hudbu a otevřela jsem Bibli v knize Izajáši a verše 54, 1-5 jako by byly osvícené neonovým
světlem.
„Plesej, neplodná, která jsi nerodila,
která ses v bolestech nesvíjela,
protože synů osamělé bude více
než synů provdané, praví Hospodin...
Rozmůžeš se napravo i nalevo,
Tvé potomstvo se zmocní pronárodů
a osídlí zpustošená města.
Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil,
3

2. Korintským 11, 29

Jeho jméno je Hospodin zástupů,
Tvým vykupitelem je Svatý Izraele;
Nazývá se Bohem celé země.
(verše 1, 3, 5)

Byla jsem v šoku. Toho dne jsem si napsala do deníku: „Bože, teď jsi promluvil, k jedné
z největších tužeb mého života.“ Jak jenom věděl, že je těžké být svobodnou ženou, že se
trápím tím, co z mého života vzejde, že toužím být součástí rodiny věřících, kteří milují Boha
celým srdcem a chtějí k tomu vést i ostatní? A o odstavec níže... „Neuvěřitelné, Bože. Dal jsi
mi jasný slib, vizi, úkol, konkrétní útěchu a naději. Ukázal jsi mi kousek sebe.“ Bůh mi dal
jasný obraz toho, co už ve mně rostlo delší dobu: DUCHOVNÍ MATEŘSTVÍ.
Ale když jsem se nad tím pořádně zamyslela, musela jsem se nahlas zasmát. Kdo jsem já,
abych si myslela, že budu mít duchovní děti, které promění společnost?! Začala jsem se
s Bohem dohadovat. „Víš ale, Bože, s kým to mluvíš?! Včera jsem byla polovinu bohoslužeb
v myšlenkách úplně někde jinde. Mimo to mám pořád nějaké nečisté myšlenky a jsem
krapánek nezodpovědná.“ Ale moje výmluvy byly umlčeny Božím slovem.
Skutečností je, že všichni křesťané jsou Bohem povoláni k tomu, aby vychovávali učedníky.
Ježíš řekl: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“ (Matouš 28, 19). My jako ženy
jsme povolány k tomu, abychom se nějakým způsobem staly duchovními maminkami.
Samozřejmě, že pasáž v Izajášovi je napsaná pro izraelský národ v konkrétní historické
situaci, ale já věřím, že je to také obraz o duchovních potomcích.
Ohledně duchovního mateřství si jsem jistá jednou věcí. Nedá se to shrnout do jednoho
stručného návodu. Někdy jsem si s holkami, kterým jsem se věnovala, sedla úplně báječně,
někdy ne. Někdy to bylo cílené a pravidelné, někdy se to stalo spontánně nebo náhodně. U
některých holek jsem viděla trvalé a přínosné výsledky, a u některých . . . možná, že by jim
beze mě bylo lépe! Někdy mě na duchovní cestě s rychlostí předběhly, někdy mi přišlo, že
jsem je za sebou táhla s velkým vypětím. Někdy mi to přinášelo radost a někdy jsem chtěla
naříkat jako Mojžíš: „Cožpak jsem ji počala já?! Cožpak jsem ji porodila já, že mi říkáš: Nes
ji v náruči?“4 Ale skrze dobré i zlé z těchto vztahů jsem se naučila mnoho cenných lekcí.
Já a maminka?
Jak už jsem říkala... někdy mám pochybnosti o tom, zda bych měla být duchovní matkou.
Rozhodně nejsem dokonalá. Ale Bůh po nás nechce, abychom byly nejdříve dokonalé a pak
teprve pomáhaly ostatním ženám! Pamatujete si na dopis Titovi? Pavel nechtěl, aby se ženy
staly superkřesťankami. Prostřednictvím Tita říkal ženám, aby se starší ženy chovaly důstojně
– což na Krétě konkrétně znamenalo, aby nepomlouvaly a neopíjely se – aby mohly učit
mladší ženy, co je dobré (2, 3-4). Pokud žijete ve vědomé vzpouře proti Bohu, nejste v situaci,
kdy byste mohly vést někoho jiného. Ale pokud žijete důstojný život a jenom se trošku bojíte
zodpovědnosti pramenící z povolání věnovat se někomu jinému... jste přesně tam, kde máte
být.
Kdysi mě hodně povzbudil příběh Corrie ten Boom. Je to poměrně známá žena z Holandska.
Její rodina schovávala za války ve svém domě Židy až do té doby, než na to nacisti přišli a
všechny je poslali do koncentračního tábora.5 Příběh její víry je neuvěřitelný. V letech po
jejím propuštění, cestovala po celém světě a její příběh a moudrost mnohým pomohla - i
když už byla stará žena. Pro její pokročilý věk s sebou vždycky měla mladší ženu, která jí
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4. Mojžíšova 11, 12
Její celý příběh si můžeš přečíst v knize Útočiště (KMS, 1999)

pomáhala. Ve své knize Tulákem pro Boha Corrie napsala o jednom těžkém rozhovoru, který
jednou měla se svou společnicí Conny:
„Začala mi jednu po druhé vypočítávat věci, které jí na mě vadily a o kterých si myslela, že nejsou k Boží slávě.
Nebylo snadné naslouchat věcem, které jsem udělala špatně a které způsobily, že se do srdce Conny vloudil stín.
Ale bylo báječné, že ke mně Conny byla zcela upřímná. Omluvila jsem se jí za věci, o kterých mluvila a
poděkovala jí, že je přinesla na světlo.“ 6

Věříte tomu? Ani tak slavná a úžasná Corrie ten Boom nebyla dokonalou duchovní matkou.
To, co můžeme předat našim dcerám, je bohatství našeho života s Bohem. Nemůžeme dát, co
nemáme a pokud je naše duchovní nádrž vyčerpaná, co můžeme nabídnout? Musíme samy
chodit po Božích cestách, ruku v ruce s Duchem svatým. Pokud se držím Ducha svatého
hodně pevně, je duchovní mateřství radostí, pravda je zřejmá a láska přímo plyne. Pokud se
Ducha svatého moc nedržím, začnu si všímat hlavně svých slabostí a jsem z toho frustrovaná.
Snažím se vyždímat něco z toho mála, co mám sama. Moje rady jsou suché a ploché a úspěch
a neúspěch se stává otázkou mojí vlastní sebejistoty a důležitosti. Musíme se ptát sami sebe.
Toužím po tom, aby se ukázalo, jak jsem dobrá? A nebo je to protože Ježíš natolik nasytil mé
srdce láskou, že hledám, komu bych mohla tuto lásku předat? ?7 Slyš moje volání: Nech se
naplnit Boží láskou a pak Ho nech ať On sám působí skrze tebe v druhých!
Můj sen: Proměněné ženy pomáhající ostatním v jejich proměně!
Obrázek o duchovním mateřství, který jsem se zde pokusila vytvořit není zdaleka ucelený. O
duchovním mateřství by se toho dalo říct mnohem víc. Ale k tomu, abychom začaly,
nemusíme znát všechno. Ať už jsi kdekoli, pusť se do toho hned – buď aktivní, najdi si
duchovní maminku, najdi si někoho, kdo ti pomůže „žít důstojně“.
Prosím začni se modlit, jestli se nestát duchovní maminkou – bez ohledu na svůj věk. Je ti
sedmnáct? Určitě je tu nějaká mladší holka, která tě potřebuje – možná v dorostu. (Dorost je
ten nejdůležitější věk. Spousta holek je otevřených a ochotných na sobě pracovat.) Nebo je
v tvém okolí holka, která je stejně stará, ale uvěřila teprve nedávno. Určitě bys jí mohla
pomoct společným studiem Bible nebo společnými modlitbami. Nebo víš o nějaké skupince
mladších holek, které jenom potřebují povzbudit v křesťanském růstu a můžeš se hned stát
několikanásobnou maminkou. Nebo možná . . . kdo ví? Možností je nepočítaně. Nenech se
rozhodně převálcovat zodpovědností. Poslouchej, co říká Bůh:
Rozšiř místo ve svém stanu,
Ať napnou stanové houně tvých příbytků.
Nerozpakuj se!
Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky.
Rozmůžeš se napravo i nalevo,
tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města.
(Izajáš 54, 2-3)

Neboj se! Nedrž se zbytečně zpátky! Rozšiř své pole působnosti! Jo, leckdo se toho bojí a
někdy není moc jasné, co to konkrétně znamená. Ale stojí to za to! Víš, co toužím vidět?
Toužím vidět, jak holky, kterým se věnuju, rozkvetou do celé své krásy. Chci vidět, jak Bůh
uzdravuje jejich srdce. Přeju si, aby mohly svobodně dýchat – svobodné od hříchu, svobodné
být kým je Bůh učinil, svobodné užívat všech svých darů, které do nich vložil, a svobodné Mu
je vracet zpět pro Jeho slávu. Toužím, aby si byly jisté, kým jsou díky Kristově lásce k nám, a
aby chápaly Boží milost, odpuštění a laskavost. Přeji si, aby si byly jisté pravdou a láskou.
Chci, aby byly nadšené z toho, co pro ně Kristus udělal a aby Ho následovaly, i když to jejich
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okolí bude připadat směšné. Kéž by byly prostředkem změny světa okolo nich, kéž chodí do
temných míst ve svých městech, v celém Česku i v celém světě – aby jejich přítomnost tyto
tmavá místa rozsvítila Boží láskou, která proměňuje mnohé životy. Toužím, abychom – ony i
já – žily životy chválící Boží slávu.
Chápeš, o čem sním? Je to něco, k čemu nás Bůh volá; je to těžké, velké a dobrodružné.
Udělej první krok s odvahou a modlitbou.. Kéž ti Bůh žehná!
Klárka

Je krásný zimní večer – ideální čas pro posezení u zapálené svíčky, tiše znějící hudby,
dobrého čaje a trochu snění nebo vzpomínání. Miluji obojí, snění o budoucnosti i
vzpomínání, a při obojím se mi tají dech, jak život dokáže být pestrý.
Během dne jsem ještě navštívila svoji mamku, abych ji povzbudila před zítřejší
chemoterapií. Lékaři jí před dvěma měsíci zjistili rakovinu a tak teď společně bojujeme o
uzdravení. Můj taťka mi volal asi před týdnem a tak vím, že je s ním vše v pořádku, i
když už po hlase se dalo poznat, že má o nějaké to pivko v sobě navíc.
Můj manžel je velkým sportovním fandou a tak ve vedlejším pokoji sleduje napínavé
hokejové utkání a je to pro něj stejně silný a romantický zážitek jako pro mě posezení u
svíčky a rozjímání o životě.
Jsem vdaná pět let a myslím, že mám hezké, spokojené a veselé manželství. Ale také si
ještě dokážu velmi dobře vzpomenout na mé obavy a nejistoty, které mě pronásledovaly
celým mým dospíváním při pomyšlení na manželství a mou budoucnost. Ptáš se proč?
Dovol, abych Ti vyprávěla kus z mého života a věřím, že pochopíš.
Před několika lety mi řekla jedna stará paní, která mě znala celé mé dětství: "Lucinko,
vždycky jsem si říkala, co z tebe vyroste. Když od tebe tatínek odešel, byly ti tři roky a
maminka na tebe celé roky tak často křičela a zraňovala tě. Opravdu jsem si myslela, že
to s tebou neskončí dobře a taky jsem mamince často domlouvala. Ještě že jsi začala
chodit do toho kostela, to byla pro tebe záchrana. A když teď vidím, jak jsi šťastná a máš
slušného manžela, považuj si toho, ne každý má, děvenko, takové štěstí." Vlastně mi to
opakuje skoro pokaždé, když se potkáme a já jí dávám za pravdu.
Taťku si nepamatuji ani z dob, kdy bydlel s námi. Vyprávěli mi, že hodně pil a já někdy v
noci vyběhla z bytu a tloukla na sousedy, že tatínek maminku bije. Později si mě bral
velmi zřídka na víkendy a prázdniny a přijížděl na mé narozeniny. Znám ho jako člověka
za střízliva velmi nesmělého a mlčenlivého. Pokud se napije alkoholu, tak začne být více
mluvný a sebejistější. Žije v jiném městě. Vídáme se nebo si telefonujeme zřídka, ale
vím, že jsem jeho jediné dítě a svým způsobem mě má rád. Je tu ale vždy mezi námi i ten
nemilý společník alkohol, který si na mém taťkovi za ta léta vybírá neúprosnou daň.
Své dětství jsem tedy prožívala jen s mamkou a jejími občasnými přáteli. Říká se, že to,
co si člověk nosí dlouho v paměti, ho zřejmě hodně zasáhlo nebo ovlivnilo. Mně se z
dětství vybavují asi tyto silné zážitky a pocity: Osamělost - zřejmě z dlouhých pobytů v
léčebných ozdravovnách, byla jsem prý velký hubeňour. Strach - moje mamka trpí
epilepsií a já už od útlého dětství bývala jedinou, kdo ji musel pomáhat při záchvatu a
stavu bezvědomí. Věř mi, není to příjemné, když jsi vykulené malé dítě. Také se mi
vybavují časté nadávky, výčitky a očerňování táty z úst mé mamky a vlastně skoro žádné
fyzické kontakty jako doteky nebo pohlazení. Neměla jsem ráda vánoce nebo oslavy
mých narozenin. Byly to chvíle nejhorší atmosféry.
Dovol mi, abych ti občas položila otázku, na kterou si sama pro sebe můžeš odpovědět.
Tedy ponoř se na chvíli do svých vzpomínek a odpověz si: „Jaké jsou tvoje silné zážitky a
pocity z dětství?“
Pak přišla v mém životě změna. Jak říká moje stará paní sousedka, začala jsem chodit do
kostela. Bylo mi třináct let a já jsem tam poznala skvělou partu stejně starých lidí.
Slyšela jsem poprvé o Bohu a slyšela poprvé číst z Bible. Avšak nebyla to budova kostela
ani lidi v něm, kteří by ve mně způsobily tak markantní změnu, ale byl to osobní hluboký
prožitek s Bohem. Poznala jsem na vlastní kůži, co znamenají slova Ježíše Krista:

„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm
pramenem vyvěrajícím k životu věčnému.“
Jan 4, 14

Víš, byla to tak jasná změna, že si jí všimli všichni. Nedalo se jí nevšimnout, začal ve
mně vyvěrat nový pramen....radosti, elánu, lásky, klidu a vnitřní síly. Už od své první
modlitby jsem cítila naději, že se můj život změní, že už nemůže být prostě stejný, jako
byl předtím. Četla jsem Bibli každý den a když dnes slyším od dospělých lidí, že jim
připadá Bible nesrozumitelná a složitá, musím se pousmát. V třinácti letech jsem
bytostně prahla po každém slovu z Bible a bylo mi srozumitelné. Objevovala jsem
nádherné morální principy pro život a na nich jsem začala svoji dobrovolnou samo
převýchovu. Vždycky jsem to brala všechno velmi vážně a beru dodnes, některé věci se
prostě nedají šidit a život mi to potvrzuje.
A víš, co se stalo? Všimla si té změny i moje mamka. Jenže v jejím případě to způsobilo
ještě větší zlobu a naše další vzájemné odcizení. Ani nevím, jestli má cenu dál líčit
podrobnosti, je mi z toho smutno. Ale cítím, že to má cenu a víš proč? Píšu to pro tebe,
která prožíváš možná podobné věci. Slyšela jsi už někdy od svých rodičů podobné
zlostně vyslovené věty? "Ta víra tě zkazila! Táhni si za tátou! Budeš jednou stejná jako
on! Nikdy z tebe nic nebude! Já ti teprve ukážu, co je to těžkej život! Táhni si za těma
pánbíčkářema! Bez tebe by mně bylo líp!" Není to asi úplný výčet, ale po několika letech
pravidelných dávek to stačí na to, aby sis připadala dost špatně a měla psychická a
duševní zranění.
Otázka pro tebe: „Které věty tě nejvíce zraňují od tvých rodičů?“
Měla bys o těchto větách začít mluvit s někým, ke komu máš důvěru. Nenechávej si je v
sobě, aby tě příliš nezraňovaly.
Tak ale dost špatného! Právě mi dohořela svíčka, dohrála muzika a dopila jsem druhý
šálek čaje, je tedy čas přesunout se k optimističtějším věcem. A taky proto,že už od
začátku ti chci říct, že jestli znáš Boha, tak jako jsem ho poznala kdysi já, máš před sebou
mnoho krásných věcí, mnoho možností, jak změnit svůj život, přijmout uzdravení, sloužit
druhým a být jedinečně protříbenou osobností.
Církev – jedinečné místo
Jak už jsem psala, bylo mi třináct let, když jsem přišla prvně do kostela mezi věřící lidi.
V té době na mě velmi jedinečně zapůsobilo, kolik tam je spokojených úplných rodin.
Dodnes myslím, že právě v církvi je spousta krásných spokojených manželství, které jsou
uzavírány a žity na celý život. Není to právě ta věc, o které sníš? Já jsem o tom tehdy
velmi snila a za každou cenu se chtěla vyvarovat chyb svých rodičů. Byla jsem jako
houba, která nasává při různých návštěvách, v domácích skupinkách, při společných
sborových dovolených celých rodin. Nasávala jsem atmosféru jednotlivých domácností,
vzájemného chování mezi manželi a k dětem, životních postojů, zvyků v rodině atd. Co
se dalo a líbilo se mi, jsem se snažila aplikovat. Například si pamatuji, že mě překvapilo,
jak činorodě člověk může žít. My jsme doma s mamkou toho nikdy moc nepodnikaly a
tak jsem často nejraději ležela a koukala na televizi, ale pak jsem zjistila, jak je fajn
vymýšlet výlety, zkoušet nové věci a sporty, více číst, rozšiřovat si obzory. Vždyť život je
dar od Boha, tak je škoda ho promrhat!
Nepamatuji si také, že bychom v mém dětství zvali domů návštěvy, pro které bychom

například hezky prostřeli, připravili pohoštění apod. A právě v životech křesťanů jsem
viděla, jak milé je mít přátele a hosty ve svém domě. Lidově se říká: "Host do domu, Bůh
do domu". A celá Bible vybízí k štědrému životu vůči druhým. A tak už v dospívání jsem
se rozhodla učit se štědrosti. „S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak
někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.“ (Židům 13, 2)
U nás doma se hodně žilo pocitem, že není dostatek peněz, závislostí na hmotných
věcech a v nekonečných pesimistických výhledech. Ale já jako křesťan jsem četla v
Bibli, že se nemáme strachovat a tak už tehdy v dospívání jsem se rozhodla, že nebudu
člověk, který si bude stěžovat na nedostatek peněz a ostatních věcí, ale budu se učit žít
podle Bible.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst,
ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv.“ (Lukáš 12, 2223)
Píšu to vše proto, abys viděla, jak praktická může Bible být. Není to jen knížka jako
ostatní, ale jsou to moudré rady pro život každého člověka a mně tenkrát nahradila
chybějící výchovu rodičů a jejich osobní příklad k následování
Víš, určitě nepůjde snadno hned všechno změnit, vždyť člověka velmi ovlivní prostředí,
kde vyrůstá. Ale určitě stojí za to na sobě pracovat. A víš co? Neděláš to jen kvůli sobě,
ale i kvůli svému budoucímu partnerovi. Řekni sama, nebude se mu lépe žít s člověkem
se zájmem o život, člověkem štědrým, pohostinným, optimistickým a s vyváženým
přístupem k penězům? Věřím tomu, že se ti tvoje úsilí jednou vrátí v podobě
spokojeného manželství a rodiny.
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Duše štědrá bude nasycena
tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.
Přísloví 11, 24 -25

Otázka pro tebe: „Které věci bys chtěla na sobě změnit?Které věci bys chtěla dělat jinak
než tví rodiče?“
Dopřej si čas přemýšlet a třeba si to i vypiš na papír.
Možná jsi teď udělala předsevzetí, že se pokusíš o nějaké změny. Určitě tě v tom chci
povzbudit, zbývá mi však napsat ještě jednu velmi důležitou věc. Je tak důležitá, že
kdybych v ní tehdy před léty chybovala, nemohla bych teď psát tyto rady a můj příběh,
protože by možná vše bylo úplně jinak.
Pamatuji si na velké tlaky ze strany spolužáků, přátel jinak smýšlejících a ostatních
příbuzných. Často nevyznávali podobné hodnoty a byli pro mě pokušením. Prosím,
hledej moudré lidi a přátele a obklop se jimi, nežij v iluzi, že se dokážeš odlišit i od
rodiny a být i jiná než Tví přátelé. Zvládnout neopakovat chyby rodičů je samo o sobě
velký úkol a proto potřebuješ kolem sebe lidi, kteří ti k tomu opravdu napomůžou a kteří
s tebou sdílejí nově přijaté zásady. Bible hovoří jasně:
Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle. Přísloví
13, 20

Zkus si udělat test: Porovnej své vypsané věci se svými přáteli a jejich hodnotami.
„Obklopuješ se přáteli, kteří ti napomůžou ve tvé změně a tvých předsevzetích?“

Můj kluk podobný mému otci?
Určitě už jsi slyšela nebo četla, že holka si většinou vybírá kluka, který je v něčem
podobný jejímu otci.
Něco pravdy na tom asi bude a může být, ale neber to jako vyřknutý ortel na sebou.
Myslím, že existují vyjímky právě u dětí, které se příliš neztotožňovaly se svými rodiči a
nebylo mezi nimi silné citové pouto. Mám přátelé, kteří dokázali radikálně změnit svůj
život a vytvořili manželství na hony vzdálené od svých rodičů a já jsem toho snad také
příkladem.
„Vždyť svého tátu ani moc neznám!“
Možná právě toto pro holky v určitém věku může být těžké a plyne z toho jeden rys, o
kterém bys měla vědět. My prostě muže pro svůj život potřebujeme, ať už si to
připouštíme nebo ne. V určitém věku je to táta a potom náš chlapec a později manžel.
Jestli v tvém životě chyběl táta, může se stát, že máš větší potřebu se obklopit muži a to i
dříve než tvé ostatní kamarádky. Jsi možná citlivější a lehčeji se platonicky zamilováváš
například do svého učitele tělocviku, do vedoucího kroužku, začínáš dříve flirtovat s
kluky a hledat vztahy pro chození. Jako bys více prahla po opoře, dotecích a pochopení,
které ti scházejí z dětství. Nebo naopak jsi velmi zakřiknutá a nevíš, jak vlastně k mužům
a klukům přistupovat a tento problém se v tobě prohlubuje. Víš, je dobré to vědět a
vyvarovat se předčasnému rozhodnutí na celý život. Jak už jsem psala dříve, obklop se
moudrými přáteli a dej čas svému tělu, duši i mysli dospět a uzdravit se a pak teprve
hledej toho pravého prince pro svůj život.
Odpověz si upřímně: „Máš podobný problém?“
Jestli ano, pros o uzdravení této konkrétní věci ve svých osobních modlitbách.
Nepamatuji si ani jeden rozhovor s mamkou nebo taťkou o chození nebo výběru
životního partnera. Jestli jsem měla nějaké rozhovory na toto téma, tak vše s
kamarádkami a lidmi v církvi. V životě jsem měla tři vážnější nabídky na chození a
nikdy jsem nepřišla za mojí mamkou nebo taťkou a neřekla: „Mami, tati, ten kluk se
mnou chce chodit, co myslíš? Mám?“ Ne, že bych po tom občas nezatoužila, ale prostě
náš vztah důvěry nebyl dostatečně vybudován. Tak jsem se protloukala sama. Byly
chvíle, kdy mi to přišlo nespravedlivé, pobrečela jsem si a měla jsem zvláštní plíživý
strach, že ta zodpovědnost a volnost je příliš velká. Co když to neunesu? Co když něco
zpackám? Moc dobře si vzpomínám, jak těžké období to může být, když nemáš oporu v
rodičích a zpětně si s hrůzou uvědomuji, jak zranitelný je člověk v tom období. Proto
opravdu potřebuješ mít zázemí v církvi a ve věřící vyzrálejší přítelkyni, které budeš
důvěřovat a budeš dbát na její rady.
Měla jsem jasně stanovené hranice, které mi napomohly v rozhodování: například můj
kluk musel být upřímně věřící. Je důležité mít rozhodnuto už předem. Když pak před
tebou stojí krásný, okouzlující, nevěřící klučina, který se ti dvoří, máš někdy sto chutí
nechat si podlomit kolena a začít fantastický románek. A přesto je životní výhra to
neudělat!
Také jsem chtěla kluka, o kterého se budu moci opřít. Víš, v mém životě přišlo i dilema
mezi dvěma věřícími kluky. Co pak dělat? Dala by se udělat tabulka kladů a záporů,

jenže kandidáti byli dost vyrovnaní: Co neměl jeden na romantičnosti, to měl na
vtipnosti. Co druhý postrádal na pohodovosti, vyrovnával romantičností a zběhlostí ve
dvoření. Věřící byli oba upřímně. V pohlednosti měl každý z nich svůj osobitý šarm.
Myslím, že tenkrát rozhodla jedna věc, kterou jsem si možná v té době ani
neuvědomovala a neuměla bych ji možná dříve pojmenovat a přesto teď vím, že byla
správná.
Vybrala jsem si kluka, který vyzařoval pohodu a neřešil podobné problémy jako já,
protože měl dobré fungující rodinné zázemí. Jestli máš na jazyku otázku: „Fakt je to tak
důležitý?“ Odpovím ti: „Pro mě bylo a věřím, že to může mít přínos i pro tebe.“ Bála
bych se říci to jako striktní pravidlo nebo jako zásadu ve srovnání s důležitostí
věřící/nevěřící. Ale někdy to může být opravdu ulehčením ve vašem budoucím
manželství a pro tebe může být ten muž větší oporou. Znám přátele, kteří oba dva
pocházejí z ne příliš dobře fungujících rodin a oni jsou nyní opravdu skvělí manželé.
Přesto od nich vím, že přišly chvíle, kdy se oba nechali pohltit strachem, že nebudou
dobrými manželi sobě navzájem a dobrými rodiči. Přišly problémy od obou rodičů a bylo
to tak těžké ustát, protože tu zranitelnost ze svého dětství měli v sobě oba dva.
Moji rodiče mi vlastně nikdy neřekli svůj názor na mého kluka, s kterým jsem nakonec
chodila skoro pět let a teď jsme manželé. Asi věděli, že v té celkové odcizenosti by to
nemělo stejně žádnou váhu. Vždycky jsme se jim však snažili ve dvou sloužit tím, že
jsme jim prokazovali úctu a poslušnost a teď po několika letech manželství to přináší i
své ovoce v podobě uznání a přijetí. Myslím, že mají mého manžela rádi.
Vím, že u tebe může být situace odlišná. Třeba máš i fajn rodiče, s kterými si rozumíš,
ale jsou nevěřící a tak některé věci nemůžou dobře pochopit. Například zřejmě pro ně
nebude důležité, jestli tvůj kluk je upřímně věřící apod. Ale pokud máš rodiče, kteří jsou
ochotni se s tebou bavit o chození, o výběru životního partnera, využij toho a mluv s
nimi. Ale také si ponech i své zásady. Obecně platí: více hlav - více rozumu. A tak dobře
naslouchej radám rodičů, přátel, všem kterým důvěřuješ. Můžou ti pomoci odkrýt věci o
tvém partnerovi, které ty přes své růžové zamilované brýle zatím nejsi schopna vidět.
Uzdravení a zapomnění?
Možná se mě zeptáš, jestli se handicap z dětství dá někdy zcela uzdravit? Může to Bůh
zcela vymazat z mého života? Jsem si jista, že Bůh může, ale nejsem si jista, jestli to tak
opravdu dělá a bylo by to opravdu k našemu prospěchu. Jak tomu rozumět?
Jak už víš, je mi dvacet osm let a jsem pět let vdaná. Prožila jsem mnohé uzdravení a
hodně věcí mě už netrápí. Opravdu Ti chci říci, že čas mnohé rány zacelí. Žiji si svůj
spokojený život a přesto vím, že někde uvnitř mě je nádobka smutku a nádobka strachu.
A přicházejí v životě chvíle, kdy se v mém nitru na chvíli rozlije nádobka smutku nebo
strachu nebo obě najednou. Jsou to chvíle, které nemám ráda, ale už jsem si na ně zvykla
a hlavně jsem trochu pochopila, proč přicházejí a jak je zvládat.
V Bibli je příběh Pavla, který měl v těle osten (nemoc nebo bolest), které se chtěl velmi
zbavit. Prosil Boha třikrát velmi vážně, aby toho byl zbaven a dostal od Boha následující
odpověď:
„Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla.“
2. Korintským 12, 9

Ale bude Pavel ochoten to přijmout? Jakoby mu Bůh říkal: „Nevymažu to z tvého života

úplně, ale můžu ti dát sílu to překonávat.“
Prožila jsem, že to je i moje cesta. Objevila jsem v sobě už v dospívání schopnost mluvit
nadlehčeně o svých prožitcích z rodiny a to i ve chvílích kdy byla situace u nás doma
velmi vyhrocena. Naučila jsem se sdílet s ostatními a brzy poznala, že mi mé vlastní
prožitky umožňují pochopit bolest druhých lidí a to bolest nejrůznějšího druhu. Naučila
jsem se hledat pro své boje Boží sílu a svým životem možná dodávat odvahu druhým.
Teď mi Bůh dává šanci sloužit podobně zraněným dětem a mladým lidem. Protříbil ve
mně vlastnosti a charakter, které bych nikdy neměla, kdybych žila v sametovém
rodinném zázemí. Mám obrovskou víru, že Bůh dokáže změnit cokoliv a kohokoliv. A
vidím tuto podobnou víru a motivaci i u lidí, kteří si právě v nejrůznějších oblastech
života sáhli až na dno a v té slabosti je Bůh vytáhl a dal jim sílu. Je to něco, co si prožiješ
a proto si tím jsi navždy jista. Věříš, že jsou chvíle, kdy jsem za své dětství i vděčná?
Ale nezatajuji, že to byl dlouhý proces dozrávání. Někdy nebyli kolem ani lidi, kteří by
pochopili vše, co jsem v tu chvíli prožívala. Byly okamžiky, kdy se mi chtělo raději
zemřít a přicházely myšlenky i na sebevraždu. Nikdy se tím nenech převálcovat a
přimkni se k Bohu, je to ten nejlepší přítel.
Možná znáš ten příběh: Člověk jde po poušti, je mu velmi těžko, otáčí se a vidí v poušti
jen jedny stopy. Pomyslí si: "Aha, Bůh tu se mnou není. Nikde tu nevidím jeho stopy." A
Bůh mu odpoví: "Ale to se mýlíš, ty stopy jsou moje, celou dobu tě nesu v náručí, aby jsi
došel do cíle."
Můžou být chvíle, kdy Boha necítíš a procházíš zrovna zkouškou, ale Bůh je vždy při
tobě!
Zamysli se a zkus si odpovědět: „Je oblast, kde můžeš skrze své zranění posloužit
druhým?“
Dokážu někdy odpustit svým rodičům?
Jestli si tuto otázku někdy kladeš, tak vůbec nejsi divná. Vzpomínám si na chvíle, kdy
jsem opravdu svou mamku nebo otce nenáviděla.
Vždyť člověk, když dospívá, má dost problémů sám se sebou. Zřejmě i hormony
způsobují, že je člověk velmi kolísavý v náladách. Je to období, kdy člověk hledá sám
sebe, bojuje se svými komplexy, snaží se o přijetí v partě a často řeší své problémy
v lásce. Je opravdu nespravedlivé, když mu není dána pomocná ruka od rodičů a nemá
k dispozici jejich trpělivost v tomto složitém věku. A přesto se to stává a to z
nejrůznějších příčin. Může být, že rodiče jsou příliš zaměstnaní a nemají čas. Možná
nezvládají sami svůj život pro příliš velké množství různých tlaků a navíc možná ani oni
neměli dobré dětství a nikdo jim v dospívání nepodal pomocnou ruku.
Byla jsem na střední škole a situace u nás doma nebyla opět nijak ideální. Naučila jsem
se nesvěřovat se, nestěžovat si a tak jsem asi vypadala příliš spokojeně. „Ty nevíš, co to
je mít těžkej život. Žiješ si jako prase v žitě, ale já tě naučím. Poznáš, jakej jsem měla
život já, aby sis vážila, toho co máš.“ Tak to byla slova mé mamky a brzy následovaly i
skutky. Dala mi na měsíc tenkrát zhruba 800 Kč a já se měla uživit. Náš byt se rozdělil na
dvě domácnosti, kde jsem musela mít svůj toaletní papír, zubní pastu a samozřejmě si
sama vařit a nakupovat. Zdá se ti to absurdní? Ano, a přesto jsme takto žily hodně
dlouho. Zatímco ostatní byli hýčkáni rodiči před maturitou, já přemýšlela, kde vzít
peníze na šerpu, ples a podobně. Do toho přicházely střídavě výhrůžky o sbalení mých
kufrů a vyhození z domu.

Myslím, že v těchto chvílích mě příliš nezajímalo, že moje mamka možná taky neměla
dobré dětství, protože ty prostě jen chceš a potřebuješ, aby tví rodiče fungovali. A jsou to
chvíle, kdy k nim opravdu pociťuješ i nenávist.
„Jsou i v Tvém životě věci, které se Ti nedaří rodičům odpustit?“ Sdílej se o nich se
svými přáteli a vyznávej je Bohu třeba i opakovaně a dlouhodobě.
Po celá ta léta jsem se prala s jedním veršem z Bible, který je velmi moudrý, ale někdy
bývá těžké ho praktikovat.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
2. Mojžíšova 20, 12

Chci ti napsat, že je to jedna z věcí, o které je dobré vědět a je dobré o ni usilovat ve
svém životě. Co si představit pod slovy cti nebo prokazuj úctu?
Ve věku nezletilosti ale i později to může například znamenat určitou míru poslušnosti a
zodpovědnosti k rodičům.
Je vždy velmi tragické, když dítě uteče z domu a dlouhé roky nebo dokonce navždy už o
sobě nedá vědět. Je to příliš kruté a to i v případě, že rodiče jsou sebevíc špatní.
Myslím, že nikdo z nás nemá právo trestat naše rodiče, i kdyby pro nic jiného, alespoň
protože skrze ně nám byl dán život.
Prosím, přemýšlej o tom, jak můžeš svým rodičům prokazovat aspoň minimální úctu a
stanov si i předsevzetí do budoucna.
Já jsem například i přes svůj velký odpor k vánocům a přes všechny vzpomínky s tím
spojené nenechala nikdy svoji mamku samotnou při štědrovečerní večeři. Přišlo mně to
prostě velmi kruté. A dala jsem si také předsevzetí, že v době stáří nebo nemoci svých
rodičů se o ně postarám. V dnešní době může být mnoho lákadel jako speciální domovy
důchodců a ústavy pro přestárlé a mohla bych si najít tisíce výmluv, proč mám právo
nechat rodiče osamělé, utéct od nich, užívat si jen svůj život a vytrestat je za to, jak
jednali oni se mnou . Ale nechci to udělat a prosím nedělej to ani ty!
Věřím, že existuje určitý druh spirály, kdy z neodpuštění plyne další neodpuštění. A to
jak ty zacházíš se svými rodiči, ti jednou třeba vrátí tvoje děti. A také věřím ve zvláštní
Boží požehnání pro tvůj život, když ctíš své rodiče.
Proto buď připravena podat svým rodičům pomocnou ruku ve své dospělosti a dát jim
své odpuštění. Není nic prospěšnějšího pro tvůj vlastní život.
Zkus se zamyslet: „Jakým způsobem můžeš rodičům prokazovat úctu teď i v
budoucnosti?“
Víš, myslím, že jsi na nejlepší cestě svůj život zvládnout a utvořit podle svých představ.
Jenom se nenech odradit tím, když ještě několik let ještě potrvá, než opravdu dozraješ.
Díky, že jsi četla můj příběh, byl psán pro tebe stejně jako ty možná jednou napíšeš svůj
příběh pro druhé.
Hodně štěstí!
Tvá Lucka

Jmenuji se Agáta a moc ráda bych ti pověděla něco o svém životě a vztahu k mým rodičům.
Narodila jsem se do věřící rodiny v době, kdy moje maminka ještě dokončovala vysokou školu. Od
prvního dne, co jsem zahlédla světlo světa, jsem byla vždy obklopena velkou láskou a péčí. Měla
jsem v podstatě pohodové dětství, protkané mnoha nádhernými zážitky a ničím nenahraditelnými
chvílemi s mými milovanými bratranci a sestřenicemi.
Dnes při pohledu zpět na svůj dosavadní život musím s obrovskou vděčností a radostí v srdci uznat,
že život s Kristem je nádherný, plný vzrušujícího dobrodružství, radosti a pokoje srdce i duše. To,
že mohu dnes toto říct, je skvělé, protože v mém životě byla období, kdy mé duchovní oči neviděly
nádheru života a mé srdce nedokázalo ocenit veškerá Boží požehnání a dary, což se odráželo i na
mém vztahu k rodičům, o kterém bych ti teď chtěla něco vyprávět.
Přišla jsem na svět jako první ze dvou dětí, a tak možná proto jsem měla vždy takový zvláštní pocit,
že jsou na mě kladeny větší nároky, a že jsou na mě rodiče přísnější než na mého mladšího bratra.
Často mi připadalo, že jemu projdou věci, které by mně nikdy projít nemohly. Maminka, jako
lékařka, musela krátce po narození mého bratra nastoupit do zaměstnání a tak jsme trávili dny
našeho raného dětství spolu s babičkou a dědou. Kupodivu jsme to s bratrem nikdy nebrali jako
újmu, natož že bychom mamce později vyčítali, že se nám v dětství málo věnovala. S babičkou a
dědou nám bylo povětšinou moc dobře. Četli nám, hráli si s námi, brali nás na výlety a vůbec nás
naučili spoustu zajímavých věcí. Avšak ten pocit, že je na mě mé okolí přísnější než na mého
bratra, ve mně nejen dále přetrvával, ale stále víc a víc se zakořeňoval. Od mamky, babičky a dědy
jsem často slýchávala věty typu: “Vždyť jsi starší, tak máš být rozumnější než brácha! On ještě
nemá tolik rozumu jako ty.“ Jenomže ono to pro mě nebylo tak jednoduché pochopit. Pokud máš
mladšího bráchu, tak asi teď moc dobře víš, o čem tady mluvím, a taky nejspíš snáze pochopíš
následující příhodu. Ta se stala, když mně bylo asi šest a bratrovi pět let.
Jednou po skončení nedělního shromáždění jsme spolu s ostatními dětmi vyběhli radostně ven, do
sluncem zaplaveného parku. Měli jsme namířeno jen k jednomu jedinému cíli, k lásce všech
malých dětí – prolézačkám! K pozdějšímu překvapení mých rodičů stál můj malý, nevinný bráška u
zrodu téměř každého rošťáckého nápadu, který zaváněl malérem. I tentokrát ho napadlo, že
vylezeme až úplně nahoru na klouzačku a spustíme se dolů. Já jsem bohužel, pod vlivem
neskonalého nadšení z tak geniální myšlenky, úplně zapomněla na to, že mám na sobě oblečené
nedělní šaty, které jsem navíc kdysi dostala darem od přátel z tehdejšího západního Německa. Při
první jízdě dolů, kterou jsem se snažila jet důsledně „pouze“ po nohách, tyto „vzácné“ šaty utrpěly
velkou díru, neboť se mi dostaly pod boty. A tak to najednou z ničeho nic škublo, a už to bylo. Díra
jako trám! Velmi dobře se mi ještě dnes, po tolika letech, v mysli vybavují přísné pohledy mých
rodičů, když později zjistili, co se stalo.
Tak si říkám, že teď možná nastala ta vhodná chvíle pro to, abych Ti představila své rodiče.
Dobrý táta
Můj tatínek je vyjímečný člověk. Říkáš si, proč? Mám za to, že ta vyjímečnost tkví v jeho
neochvějném umění milovat- v každé situaci a za každých podmínek. Čím jsem starší, tím si ho
stále víc vážím za to, co pro nás jako rodinu dělal a neustále dělá. Je to ukázkový „věrný přítel“,
takový „kamarád do deště“, na kterého se můžete vždy spolehnout. Snad nikdy mi nic nevyčítal, ba
naopak, odjakživa vím, že za ním mohu kdykoliv, s čímkoliv přijít, a že on mě nejen vyslechne, ale
bude se mi snažit i pomoct, pokud budu potřebovat. Vědomí toho, že ze strany svého otce můžeš
vždy očekávat naprosté, ničím nepodmíněné přijetí, je velmi osvobozující pocit. Je to obrovská
úleva žít s tou jistotou, že máš milujícího otce, který je plný soucitu, pochopení a slitování; ke
kterému můžeš vždy přiběhnout a sednout si mu na kolena; můžeš ho obejmout kolem krku,
protože víš, že ti nikdy neřekne: „Teď nemám čas!“
Vztah mezi mnou a mým otcem vždy byl a je velmi důvěrný a pevný. Pokud bych na světě měla
jmenovat osobu, která toho o mně ví nejvíc, tak by to byl právě můj taťka. S postupem času, jak
jsem dospívala, jsem někde v hloubi duše věděla, že za svým taťkou mohu přijít i se svými
problémy a otázkami ohledně vztahů s kluky. Velmi dobře si pamatuji, jak některé večery, kdy už

mamka i brácha dávno spali, jsme spolu s taťkou seděli zabráni do rozhovoru. Hodně jsme spolu
rozebírali věci, které mi různě ležely na srdci, které mě trápily a nad nimiž jsem si marně lámala
hlavu. Ano, ten obraz mého taťky, sedícího v pohodlném křesle obývacího pokoje, jak naslouchá
mému zmatenému vyprávění, ve kterém se snažím popsat stav svého srdce a emocí, se mi snad
navždy vryl do paměti. Pamatuji si, že jsem taky často prosila taťku o radu. Ptávala jsem se ho: „Jak
by ses ty zachoval v mé situaci? Co bys udělal?“
Nebála jsem se taťkovi svěřit ani s tím, kdo se mi právě líbil. Kolikrát se stalo, že jsem byla do
někoho zamilovaná a nevěděla jsem, co s tím, protože to třeba ten druhý neopětoval. Tatínek mi
tehdy mnohokrát zdůrazňoval, abych hlavně, lidově řečeno, „netlačila na pilu“ a nechala věcem
volný průběh. „Však ono se to za čas nějak vyvrbí. Bůh to má všechno pod kontrolou. Hlavně
nezačni manipulovat situaci ve svůj prospěch a nedělej něco, o čem v skrytu duše víš, že se to Bohu
nelíbí a s čím by nesouhlasil.“ Taťka mi, jednoduše řečeno, pomáhal v klíčových okamžicích mého
života najít ten správný směr. Když se dnes zpětně dívám na všechny ty roky mého dospívání, tak
vidím, jaký obrovský vliv na můj osobní rozvoj tento důvěrný vztah s ním měl. Vždy jsem ho měla
zafixovaného jako osobu, ke které můžu kdykoliv s čímkoliv přijít, i kdyby už všechno jiné selhalo
a všichni mě opustili. Ta naprostá jistota, že u svého otce mám to nejbezpečnější útočiště, pro mne
vždy byla nádherným obrazem toho, jaké bezpečí a ochranu nám poskytuje náš nebeský Otec. A
ještě daleko víc!
Je to obrovská milost mít za otce muže, který přesto, že nikdy nestudoval žádnou psychologii ani
teologii, se tak moudře a s láskou zhostil své role. Od svého tatínka jsem se naučila mnohé o
opravdové lásce, službě lidem, štědrém dávání a nefalšovaném milosrdenství.
Ale přesto, i když tvůj otec možná selhal ve své roli, nemusí to znamenat naprostou katastrofu, ale
naopak. Je tu tvůj nebeský otec, který je stejně tak reálný jako tvůj pozemský táta, vlastně ještě víc.
To je tvůj opravdový, stoprocentní Táta. S ním buduj svůj vztah, protože je na celý život a jeho
kvalitu máš v rukou ty neboť tvůj nebeský Otec nikdy neselže. Je svatý, dokonalý a má pro tebe
připravené jen DOBRÉ věci. S ním můžeš rozebírat své veškeré problémy, obavy a trápení, ale
můžeš se ním i radovat. Ze své vlastní zkušenosti ti tady teď říkám: Komunikuj se svým nebeským
Otcem, říkej mu o všem, co prožíváš, ptej se ho na radu. Zkus si představit, jaké by podle tebe měl
mít vlastnosti dokonalý táta, kterého bys toužila mít, a kterého bys milovala. Teď nejde vůbec o to,
jestli takového tátu máš nebo ne. To, co ti chci říct, je to, že takového skvělého tátu skutečně máš.
Přesto, že ho nevidíš, On žije. Je skutečný a zároveň nadpřirozený! Je dokonce mnohem více reálný
než tvůj pozemský otec. Ve všem, kým je a co činí je naprosto dokonalý. Není mu nikde rovno. On
je tvůj jediný, pravý Otec, protože tě zná neskonale lépe než tvůj pozemský otec, a taky ti daleko
víc rozumí. Zná tvé potřeby i tvá tajná přání; ví o tobě i ty nejskrytější věci a tajemství. On jediný je
dokonalá Láska, dokonalý Přítel, dokonalý Otec!
Vědomí toho, že před svými rodiči můžeš být otevřená, je nesmírně osvobozující
V mém případě se pouto důvěry mezi mnou a mými rodiči budovalo především u každodenních
společných rodinných setkání u večeře, když jsme si všichni navzájem sdělovali dojmy
z uplynulého dne, vylévali si jeden před druhým srdce a byli k sobě velmi otevření. Stávalo se, že
naše společná stolování nabrala i velmi bouřlivý charakter, kdy jsme jeden druhého pod vlivem
emocí horlivě překřikovali a doslova na sebe „cenili“ zuby. Dnes si ale říkám, že ať už naše večery
probíhaly jakkoliv- bouřlivě či pokojně - jedna věc je mi jasná, a to, že nás jako rodinu nesmírně
sjednocovaly a vytvářely mezi námi stále hlubší pouto. Tímto jsem se dotkla velmi důležitého
předpokladu, na kterém závisí zdravý rozvoj rodinných vztahů. Mluvím zde o komunikaci. Věřte
nebo nevěřte, ta je tím základním kamenem pro budování jakéhokoliv vztahu a následné důvěry.
Nebýt častých debat s mým taťkou a mamkou, žádné pouto by mezi námi nikdy nevzniklo. Stejně
tak jako se žádný dům sám nepostaví, tak ani pouto lásky a důvěry samo od sebe nevznikne.
Obecné pravidlo tedy zní: Vztah mezi tebou a tvými rodiči se musí soustředěně budovat. A teď mě
dobře poslouchej, tohle se ti možná nebude moc líbit, ale musím ti to říct, protože to je pro tebe
důležité. Toužíš po harmonickém vztahu se svými rodiči a stále ho nemůžeš najít? Tak ho jednou
provždy přestaň hledat, seber všechny síly, co máš, postav se na nohy a podívej se pravdě přímo do
očí. Víš, co od ní uslyšíš?

„Miluj, miluj, miluj!…Miluj bližního svého, jako sebe samého!“….Protože jenom láska přivádí
všechno k dokonalosti a zahlazuje množství zla, neporozumění a svárů. Klíč k pohodovému a
přátelskému vztahu mezi tebou a tvými rodiči držíš ve svých rukou právě ty. A proto se přestaň
litovat a pořád jen na něco lepšího čekat, ale začni jednat. Můžeš toho k lepšímu změnit víc, než si
vůbec sama dokážeš představit. Pokud tě bude mít ve své moci láska, ta jediná pravá, kterou štědře
rozdává Ježíš Kristus, a kterou nám jasně představil v Bibli, tak se začnou hýbat ledy, pukat skály a
bořit hradby lidských srdcí. Pokud tě plně ovládne láska Kristova, která jediná dokáže milovat bez
podmínek, tak máš, kamarádko, vyhráno! A věř, že stojí zato bojovat o nádherný vztah s rodiči. Ber
to i tak, že čím dřív se v životě naučíš budovat vztahy, tím lépe, protože jednou budeš nejspíš i ty
v roli manželky a matky. Potom všechno, co se v mládí naučíš, jako když najdeš. Svůj narušený
vztah s rodiči dnes můžeš vzít jako životní výzvu; svou touhu po něčem lepším převeď do praxe
dnes, právě teď tím, že spustíš řetězovou reakci lásky, která bude znovu budovat to, co bylo dávno
zbořeno nebo vůbec nikdy neexistovalo. Dej se do díla! Ten boj nevedeš sama, ani nebojuješ pouze
svými lidskými zbraněmi, nýbrž za tebe bojuje sám Hospodin. Ta bitva se z velké části odehrává ve
tvém srdci! Veškeré území, které v něm ovládne Duch Svatý, je jen pro tvé dobro, protože pouze
On tě naučí používat duchovní zbroj. Nutně potřebuješ, abys tuto bitvu jednou provždy vyhrála.
Odlož tedy všechnu přítěž a hřích, který tě ovládá a obleč si plnou Boží zbroj, abys mohla v tomto boji zvítězit. Židům
12, 1; Efezským 6, 11 (parafráze)

Loučím se s tebou myšlenkou Ricka Warrena, známého křesťanského autora, který si uvědomil, že
náš život není o nás, naší síle ani moci. Ve své knize „Proč jsme vůbec tady?“ tento svůj postoj ještě
důkladněji rozebírá. Já se to tady ale pokusím shrnout do jedné věty: Život nás svojí
komplikovaností daleko přesahuje, ale naštěstí ho můžeme celý předat do rukou Hospodina - toho
jediného, pravého a živého Boha, který nás dokáže spoutat láskou a nabídnout nám věci, o kterých
se nám ani nesnilo.
S láskou a modlitbou,
Agáta

Tvůj příběh bude pravděpodobně hodně jiný než ten můj. Ale co kdyby ne?
Prvním a možná jediným, co budeme mít společné, je to, že můj příběh je plný jak
hezkých, tak krušných chvílí. Důležitým okamžikem bylo, když se můj život otočil
naruby, vzhůru nohama a o sto osmdesát stupňů. Tehdy spousta věcí, které dříve
nedávaly smysl, jakoby zapadla na svoje místo, já uvěřila, že na světě existuje Láska.
Přesně tak, Láska s velkým L! Slyšela jsem zprávu, že Ježíš Kristus mě miloval
natolik, že kvůli mně podstoupil trápení, mučení i smrt; že díky jeho umučení, ujdu
nekonečnému zatracení; že díky jeho smrti, i já můžu žít v nekonečném ráji. Ze všeho
nejvíc, mě však přemohlo, že to udělal zcela nezištně. Jeho motivací byla čistě a
pouze láska, láska s velkým L. Byla jsem tak nadšená a život najednou získal spoustu
nových barev!
Ale co naplat! Devatenáctiletá holka je devatenáctiletá holka, ať je ohromena Boží
láskou nebo ne. Už po pár týdnech jsem si začala všímat misionářů – moc hezkých a
chytrých kluků, kteří byli jen o pár roků starší než já. Hmmmm, aaaaaaaaaa a jéééééé
bylo moje časté citoslovce!
Lov nebo zjevení?
Pak se mi ale do rukou dostala jedna drobounká knížečka. Měla vtipný název, Lov a
nebo zjevení? Tehdy mi došlo několik věcí. Najednou jsem viděla, že lov (moje
hlavní, a vlastně jediná, metoda hledání kluků) asi nebude to nejlepší. Došlo mi, že
Boží rada a vedení mi mohou být velkou pomocí. Konec konců, s kým je lepší se
radit než se Vševědoucím!
Důležitější a podivnější však pro mě byla jedna nová myšlenka: láska na prvním místě
dává, potom teprve dostává, a určitě není správné, když si bezohledně bere. Tehdy
jsem si uvědomila, jak všechny moje předchozí vztahy s kluky byly postavené na
hlavu. Já jsem chtěla výhody a oni taky. Dávání a dobro druhého nikdy nebylo to
první, na co jsme mysleli. Bylo mi jasné, že se mám ještě hodně co učit.
Moje velká křesťanská láska
Po velké lekci obvykle následuje velká zkouška. Kde se vzal, tu se vzal, jeden krásný
mladý, zbožný, moudrý a vtipný sportovec – zkrátka ideál! To tam bylo moje
přesvědčení, že se ještě chvíli musím učit nesobecky žít. Najednou jsem si byla jistá,
že je to ON. Týden po přečtení knihy, jsem si byla jistá, že už jsem schopná
nesobeckého vztahu. Naštěstí jsem ale zůstala věrná myšlence hledání Boží rady a
pomoci. Vylezla jsem si uprostřed léta na krásný prosluněný kopec a rozhodla se číst
Bibli, modlit se a prosit o Boží radu. Bylo to moc krásné odpoledne, ale odpověď mě
zklamala. Nějak jsem uvnitř v srdci věděla, že Bůh říká ne. Několik měsíců předtím
mi někdo vyprávěl, že pokud cítíme, že Bůh nám říká ne, když my chceme ano,
můžeme si být téměř jistí, že slyšíme Boží hlas a ne ten svůj. A tak jsem se s Bohem
moc nehádala. Pamatuji si, že jsem jenom vyslovila prostou otázku:
„Proč, Bože, proč? Proč, když je tak úžasný a tak dobře si rozumíme? Proč ne?“
Odpověď nepřišla hned, ale uprostřed noci jsem se zčistajasna probudila, a vnímala
jsem uvnitř svého srdce milý hlas, který říkal:
„Ne, protože ten tvůj bude ještě lepší.“
Nejsem vždycky ten nejposlušnější tvor, ale co říct na takový slib?! Bůh říká ne tomu
nejbáječnějšímu, nejúžasnějšímu člověku, jakého jsem kdy potkala, protože není dost
dobrý. A slibuje mi ještě lepšího! Kdo by to nebral?! Já si tehdy řekla, že když je to
tak, určitě mi to stojí za to.
Hořké slzy

Už jsi někdy slyšela, že Bůh má velký smysl pro humor? Nikdy jsem to nenašla
v žádné učebnici teologie, ale myslím si, že to je to něco, co by tam rozhodně měli
doplnit! A protože já nikdy asi žádnou učebnici teologie nenapíšu, tak to propašuju
alespoň do mého příběhu.
Asi rok po onom zamilovaném létě jsem byla v Anglii na kempech pro středoškoláky.
Byla jsem tam sice jako člen týmu vedoucích, ale taky jsem byla host a tak jsem často
měla volno a mohla si číst. Rozhodla jsem se prokousat těžkou knihou z Bible –
Izajáš. V jednom okamžiku jsem při čtení nemohla odlepit oči od začátku 54.
kapitoly. Srdce mi začalo prudce tlouct a já věděla, že to, co je tam psáno, je pro mě.
Ale co to znamená?
„Bože, co to znamená?!“
Určitě je to skvělá zpráva, povzbuzení na moji otázku, jestli se mám opravdu věnovat
práci se středoškoláky.
„Rozšiř místo ve svém stanu, . . . nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. Rozmůžeš se
napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města.“

Rozuměla jsem, že mi Bůh slibuje, že moje práce s mladými nezůstane bez užitku,
spíš naopak! Ti, kterým pomůžu na jejich cestě s Bohem a za Bohem, budou mít
veliký vliv na budoucí tvář světa.
Až potud by to bylo moc fajn, ale co s tím prvním veršem?
„Dětí osamělé bude více než dětí provdané“ praví Hospodin.
„Bože, co s tím? Co to znamená? Mám zůstat neprovdaná, osamělá?“ Ptala jsem se.
„Vždyť jsi mi, ale slíbil, že mi dáš někoho, kdo bude daleko lepší než ten, kterého
jsem se poslušně vzdala?“ Namítala jsem: „Kde je tvoje slovo, Bože?!“
Postupně mi začínalo docházet, že slib někoho lepšího se může vztahovat na toho
nejlepšího. Bible často mluví o Kristu jako o našem ženichu. Ne nadarmo se
jeptiškám někdy říká nevěsty Kristovy.
Z Anglie jsem se vracela hodně zamyšlená. Při rozhovoru s kamarádkou jsem
vzlykala, že mi sotva bylo rozumět. Když mi došlo, že by to klidně mohl být Boží
humor, obrečela jsem svou vidinu báječného pozemského ženicha doslova jako malá
holka. Je těžké vysvětlit a popsat, co se dělo v mém nitru. Bolelo to hodně, ale tehdy
jsem už věděla, že Bůh je dobrý a věrný a taky ten nejlepší přítel, jakého kdy budu
mít. Bůh mi nikdy nedal odpověď, zda to s tím daleko lepším ženichem myslel
pozemsky nebo nebesky, ale povzbudil mé srdce, dal mi naději a sílu se podřídit jeho
cestám.
Romantické rande, zásnuby, radost a plnost
Smutky v životě s Bohem nikdy netrvají příliš dlouho. Někdy pořádně dlouho, ale
nikdy příliš dlouho. Po nějaké době jsem vyrazila na jednu ze svých oblíbených
dlouhých procházek. Mám je moc ráda. Nějak se mi lépe daří vylít své srdce, když si
u toho pěkně vyšlapuju. Začala jsem se Bohu svěřovat s tím, že se mi čím dál víc
zamlouvá myšlenka z 1. listu Korintským 7, 34: „Žena bez manžela nebo svobodná
dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o věci
světské, jak by se zalíbila muži.“
Hřejivý pocit v mém nitru mi dodával odvahu.
„Pane, ať už je to s Tvým zaslíbením z Izajáše a mým provdáním či neprovdáním jakkoli, láká mě
myšlenka žít jenom pro tebe a starat se o tvé věci na prvním místě.“

Tehdy mi bylo jednadvacet. Už asi rok předtím jsem se rozhodla, že s nikým nechci
chodit až do svých pětadvaceti. To ovšem nebylo úplně nejsnadnější vysvětlovat
klukům v mém okolí a tak jsem dostala jeden troufalý nápad.
„Pane, kdybych tak měla zásnubní prstýnek, který bych mohla nosit na levé ruce, možná bych je musela
odmítat méně často, protože by to prsten dělal za mě. Na to ovšem nemám dost peněz. Nedalo by se to
nějak zařídit?“

Bůh mlčel, ale já cítila jeho úsměv ve svém srdci.
Byla to krásná procházka, opravdové rande. Nebyla jsem sama. Byl se mnou Bůh,
který mě znal, miloval, naslouchal, opatroval a naplňoval radostí.
O několik dní později jsem byla na návštěvě u svojí babičky. A hádejte s čím jsem
odjížděla domů. S tím nejkrásnějším zásnubním prstenem! Kdysi patřil jí, a teď se
rozhodla ho darovat mně, své jediné vnučce.
Náhoda? Ó, nikoli! – Můj věrný a báječný přítel se staral o svou milou!
Trvalo pár dní, než mi ho ve zlatnictví opravili. Pár dní, ve kterých mi přišlo na mysl
několik závažných otázek: Proč chceš nosit ten prsten? Jak vážně to myslíš? Co když
to bude delší než do pětadvaceti? Těžké otázky, ale pro zamilované je všechno snazší.
Konec konců, koho lepšího bych si mohla do života přát. Ježíš je věrný, moudrý,
dobrý a laskavý. Je vždycky nablízku a nikdy nejedná sobecky. Vždycky má na mysli
naše největší dobro. Řekla jsem ano. S modlitbou, s bázní a s veršem z 1. Korintským
7, 34 jsem si zamilovaně navlékla svůj krásný zásnubní prsten.
Výkřiky z deníku ženy zasnoubené Kristu
Čekáš konec pohádky o tom, že pokud nezemřeli, žijí spolu šťastně až dodnes?
Kdepak! Že by se mi problémy s kluky kvůli mým zásnubám s Kristem vyhýbaly? To
by byla ta pravá pohádka! Ta se ale nekonala! Mnohem výstižnější a přesnější je
následující odstavec z mého deníku.
Pane, nebyla bych k Tobě upřímná, kdybych se nepřiznala k tomu, co často zaplňuje moji mysl. Kluci!
Jsou chvíle, kdy se modlím a jsem Ti tak vděčná za pokoj, který mi ohledně kluků dáváš, ale nic naplat,
každá krize mého života se točí okolo kluků!

V tu dobu, kdy jsem napsala předchozích pár řádků, jsem řešila velkou krizi ohledně
jednoho vztahu a vzpomínala na to, čím mě Bůh až do té doby provedl.
První kluk, který pořádně zamotal moji šťastně zasnoubenou hlavu, byl R. Jak reálné byly myšlenky:
Vzít si ho, být mamina, přestat si hrát na to, že s Tebou můžu udělat velké věci ve službě mládeži?
Ukázalo se, že takové myšlenky byly hloupost, a Ty jsi mi dal prožít krásné tři roky práce se studenty –
kluci, nekluci!

Druhý kluk se v mém životě objevil pár dní před mými pětadvacátými narozeninami.
Že by Boží humor načasovaný přesně na vypršení první části mého „snoubeneckého“
slibu? Tehdy jsem byla zmatená patřičně. Byla to má dávná láska, která kdysi z mého
života zmizela a najednou se objevila zpět. Naděje se třepotala a vznášela v mém
srdci.
Přišel M. a moje srdce i moje postoje se změnily. Těšila jsem se, že budu něčí ženou. Ale když se
ukázalo, jaký to byl hlupák, přišla ta největší krize...

A mohla bych vyprávět dál, ale nebudu. Shrnu to jenom krátkou poznámkou ze svého
deníku – přesněji řečeno – svého krizového občasníku.

Tolik času uplynulo a je tu další krize a další kluk! Pane, tolik potřebuju, aby mě vedl Tvůj svatý duch,
ale já se odnaučila poslouchat. Odpusť mi, Pane. Děkuji, že jsi mě opět zastavil, abych se modlila. Jsem
taková hloupá ovce. Tvrdohlavě si běžím svojí cestou, až Ty sám mi musíš postavit do cesty zeď.
Prosím odpusť mi a nauč mě dělat věci lépe. Nauč mě žít tak, jak chceš Ty.

Dva rozhovory o celibátu a jeden nečekaný dar
A teď se drž, protože přijde ta nejvtipnější část mého příběhu. Bůh mě na svých
cestách přivedl k jednomu člověku, s kterým jsme si báječně popovídali o celibátu.
Seděli jsme u oběda a on se z ničeho nic zeptal:
„Julie, já jsem slyšel, jak jsi někomu říkala, že si myslíš, že máš dar celibátu.“
„Jo, tak nějak to asi bude,“ říkám já mezi sousty.
„No, já se ptám, protože si asi taky myslím, že ho mám. A tak jsem si říkal, že bych
chtěl vědět, jak to prožívá někdo jiný.“
„Já více méně za nic nemůžu. Tak nějak se to stalo. Prostě je pro mě nějak snazší
nemít žádného chlapa. A Bůh je ke mně tak dobrý, že si to vlastně užívám.“
„Pro mě je to radost z toho, že Bůh dává takový dar. Lidi často tolik oslavují
manželství a zapomínají, že Ježíš i apoštol Pavel říkají, že přijdou chvíle, kdy je lepší
být svobodný.“
„To je pravda. To jsem vlastně chtěla říct. Užívám si to, že nemám některé starosti,
které mají rodiny. Třeba to, že můžu celé léto strávit na kempech. A nebo že přes rok
můžu hodně večerů věnovat ostatním lidem.“
„Není to ale jenom v tom, že člověk má větší svobodu a flexibilitu. Sedmá kapitola
Korintským říká, že takový člověk má příležitost se zcela a úplně soustředit na Boha.
Bible říká, že manželství je moc dobré, ale celibát zrovna tak. Jenom trošku jinak.“
„Hele, Štěpáne, a už ses potkal s někým, kdo nemohl pochopit, že jsi úplně šťastný i
bez manželky nebo holky? Možná, že u kluků je to jinak, ale tím, že jsem holka a je
mi skoro třicet, se hodně často setkávám s velmi soucitnými pohledy. A ty lidi si
nikdy nenechají vysvětlit, že můj život je radostný a úplný.“
Štěpán se rozesmál a řekl: „Tak to jsi na tom z nás dvou rozhodně lépe. Soucitné
pohledy bych někdy rád vyměnil za ty pohledy, které dostávám já. Když klukovi táhne
na třicítku a nemá manželku, snoubenku a nebo dokonce ani holku, tak nejčastěji
přitahuje zkoumavé pohledy. Všichni totiž hned začnou rozvíjet teorie o tom, co
s ním není v pořádku!“
Na chvilku se odmlčel a já se jenom usmívala, protože mluvil o něčem, co jsme čas
od času prožívali oba. „Lidi totiž často nerozumí,“ pokračoval, „že celibát je dar
stejně dobrý jako manželství. Myslí si, že to je jenom úniková varianta, pro ty, kdo
z nějakého důvodu nejsou schopni vstoupit do manželství.“
„Jo, tak to si myslím, že přesně vím, o čem mluvíš.“
Ani jsem si to neuvědomila, ale zadívala jsem se z okna a moje myšlenky se zatoulaly
k jinému rozhovoru, který jsem měla nedávno. Asi na mě musel být divný pohled,
protože jsem za chvilku slyšela Štěpána, jak říká:
„Hej, Julie, kam jsi odcestovala?“
„Co?!“
„No, ptám se, kam jsi odcestovala. Sedíš tu, mlčíš, pusu máš od ucha k uchu, a skrze
okno se díváš odhaduju nejméně do Afriky.“
„Promiň, ale když jsi mluvil o tom, že si lidi někdy myslí, že celibát je jenom pro lidi,
kteří nejsou schopni vstoupit do manželství, vybavila se mi návštěva u jedné známé.“

Kdysi jsme se potkaly a moc dobře si popovídaly. Od té doby sice uplynulo skoro
deset let, ale my jsme si stále dopisujeme. Nedávno jsem se za ní vydala na návštěvu.
Asi jsem mohla tušit do čeho se pouštím, protože se mě vždycky v každém dopise
vyptávala, jestli už mi konečně Bůh přivedl do života nějakého báječného mladého
muže. Často jsem jí z legrace odpovídala:
„Jo, takových mi Bůh už přivedl do života aspoň třicet!“ a každý rok jsem deset
přidala.
Hned po mém příjezdu moje hostitelka nasadila utěšovatelský soucitný tón a
vyprávěla mi příběh o nějaké slečně, která se každý den modlila, aby jí Bůh dal
manžela, a Bůh ji nakonec vyslyšel.
„Ale, já se tak nemodlím. Já se modlím: Bože, děkuji za přátele, které mi dáváš, za
příležitosti měnit lidské životy a ze všeho nejvíc díky za tvoji věrnost, lásku a
přátelství. Bože, buď vždy a ve všem vůle Tvá. A zachovávej mi, prosím, svoji
věrnost, přízeň a milosrdenství.“
„Hm, to je hezké. Ale ona se taky myslím tak modlila, ale teď už má manžela a je
konečně táááák šťastná.“
„Ale, Karolíno, já si myslím, že člověk může být šťastný i bez manžela.“
„To určitě, ale manželství je Bohem daný dar, člověk k tomu byl stvořen. Je to ten
nejlepší způsob, jak dojít spokojenosti a úplnosti.“
Bavily jsme se o manželství ještě hodně dlouho, ale nějak se nám nedařilo najít
společnou řeč. Nepomohlo ani moje vyprávění o matce Tereze a mnohých dalších.
„Víš, Karolíno, dlouho jsem si myslela, že jeptišky jsou jenom ošklivé ženy zklamané
ze vztahů s muži a frustrované opravdovým životem. Měla jsem za to, že vlastně
jenom utíkaly od reality. Ale nedávno jsem četla jednu knížku a uvědomila jsem si, že
se mnohé rozhodly pro život v klášteře, protože to pro ně byla obrovská příležitost,
jak svůj život cele věnovat Bohu, jeho poznávání a šíření Božího království na zemi.“
Závěrem našeho rozhovoru byla Karolínina věta, která mi do teď zní v uších, ale která
ve mně naštěstí (nebo spíš díky Bohu) vyvolává jenom ten úsměv, který se usadil na
mém obličeji během oběda se Štěpánem.
Karolína se na mě podívala, tentokrát už ne se soucitem, ale s přísným napomínajícím
výrazem ve tváři, a vážně pronesla větu:
„Já si stejně myslím, že ti Bůh jednou dá nějakého manžela, ale asi to bude ještě
chvilku trvat, protože s tebou má očividně ještě hodně práce.“
„Tak to je mi moc líto,“ ozval se po chvilce mlčení Štěpán a pokračoval: „Je mi
opravdu hodně líto, když lidi mluví, jako by manželství bylo jediným způsobem, jak
dojít štěstí. Podle mého by každý křesťan měl vědět, že plné radosti a požehnání
člověk dochází skrze poznání, že jedině náš Spasitel nám dává plnou radost a
uspokojení našich potřeb. Šťastné manželství mohou mít jedině dva lidé, kteří toto
pochopili. Myslím si, že lidé často uctívají manželství více než Krista.“
„Počkej, počkej,“ skočila jsem mu do řeči, „to už jsou snad příliš silná slova.“
Štěpán mluvil tak zapáleně, že jsem čekala, že z něho každou chvíli začnou
odskakovat jiskřičky.
„Já myslím, že ne. Pokud si lidi myslí, že manželství vyřeší jejich prázdnotu nebo že
jejich manžel nebo manželka naplní jejich potřeby, vlastně tím odsouvají Krista na
vedlejší kolej a na jeho místo staví člověka.“
Moc jsem nevěděla, co na to odpovědět. Věděla jsem, že má pravdu. Jenom jsem
v skrytu duše doufala, že takových lidí není tolik, jak to někdy vypadá. A moc
doufám, že mezi ně nepatříš ty. Modlím se, abys mezi ně nepatřila. Proto jsem se
rozhodla napsat svůj příběh. Moc si přeju, abys mohla zahlédnout něco z té radosti a

plnosti, kterou mi dal a dává Bůh prožívat pouze a jedině skrze můj vztah s ním.
V jedné mládeži před nějakou dobou zorganizovali takové malé setkání pro holky a
dali mu skvělý název: BŮH TI MŮŽE DÁT VÍC NEŽ MUŽE!!!
Jednou jsem byla na koncertě FOK a úplně mě zaskočila jedna píseň z Carminy
Burany. Jak depresivní může být pohled na život svobodné holky, jak odlišný od toho
jak čistě a vznosně ho popisuje Bible!
„Ta, jež nemá chlapce svého,
zbavena je štěstí všeho,
žije v stesku, bez pomoci,
a ty všechny dary noci
jenom v skrytu srdce střeží –
ach, jak hořce čas jí běží!“
(úryvek z Orffovi Carminy Burany)
Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem.
(Bible, 1.Korintským 7, 34)

Ale na začátku této části jsem ti slíbila, že si máš pořádně sednout, protože přijde ta
nejvtipnější část mého příběhu. A sliby se mají plnit, tak se drž.
Na konci našeho rozvoru o celibátu jsme se oba dva, já a Štěpán, cítili moc dobře.
Konečně jsme našli někoho, kdo se stejně radoval z daru, který dostal. Potkali jsme
někoho, kdo nám rozuměl, kdo chápal, jak je Kristus důležitý a nepostradatelný pro
náš život. Pro nás oba je Kristus tím nejlepším životním partnerem, protože je
laskavý, věrný, vtipný, moudrý a mocný. Bylo tak příjemné vědět, že jsme objevili
někoho, kdo nám rozumí, když říkáme, že milujeme Krista nade vše, protože Kristus
nás miluje ještě daleko víc. Oba jsme se těšili na naše další setkání, a na další a další
a další . . . Už tušíš? Oba jsme si najednou uvědomili, že jsme našli toho nejlepšího
pozemského přítele. Našli jsme člověka, kterému hoří srdce pro stejnou věc, přesněji
řečeno, pro stejného Boha. Uvědomili jsme si, že jsme našli někoho, kdo vždycky
bude na prvním místě ctít a poslouchat Boha, a proto vždycky bude sdílet největší
touhu našeho života.
Asi dva měsíce po našem rozhovoru o daru celibátu jsme si uvědomili, že jsme našli
člověka, kterého si chceme vzít, a přijmout tak nový dar, který pro nás Bůh má.
Tady ale můj příběh nekončí. Asi po jednom roce mi Bůh dal ještě jeden dárek.
Častokrát jsme slýchala o tom, že každý věřící je vlastně nevěsta čekající na svého
ženicha. Tehdy moje reakce byla: „Hm, zajímavé.“ Dneska, coby nevěsta čekající na
mého milého, vidím mnoho úžasných podob mezi těmito dvěma vztahy.
Podobnost mého pozemského a nebeského zasnoubení
Čekání i radost, zaslíbení i nejistota, plnost i prázdnota, svoboda i závazek
Můj milý, dnes už snoubenec, je pro mě velkým povzbuzením. Skrze svou lásku
k Bohu a skrze svou lásku ke mně mi pomáhá projít mnohými těžkostmi a spolu se
mnou se těší i z radostí, které nám Bůh dává do cesty. Momentálně ale žijeme každý
na jiném konci světa. Nedávno jsem si uvědomila, jak náš vztah odráží můj vztah
s Bohem.
Naše komunikace je omezená. Tváří v tvář se vidíme jenom hodně málo. Ale přesto si
zůstáváme hodně nablízku. Telefony, sms, e-maily, internet – dnešní doba nabízí

mnoho možností. Nikdy ale není jisté, jestli se nestane něco, co nám zabrání v našem
setkání. Nikdy není jisté, že když zapnu počítač, budu tam mít nějaký aktuální a
osobní email. Někdy selže elektronická komunikace, někdy selžou telefony, někdy
jeden z nás musí odjet tam, kde není možná komunikace. Někdy kvůli časovému
posunu, není možné toho druhého kontaktovat. Je to takové neustálé hledání a čekání.
Okamžiky mlčení jsou hodně těžké a frustrující. O to radostnější je, když přijdou
chvíle, kdy email, který čtu je přesně o tom, co jsem chtěla vědět, nebo když mi
odpovídá na otázky dřív, než jsem se stihla zeptat. To se pak zamilovaně vznáším
skoro jako na obláčku. Někdy zase přijdou chvíle, kdy mi přijde, že můj milý ani
neexistuje, že si vlastně vymýšlím a že žiji jenom v bláhové iluzi. V takových
situacích je skvělé přemýšlet o okamžicích, kdy se nám dařilo dobře, a vzpomínat
proč vlastně miluji jeho a ne někoho jiného. Procházím naše staré dopisy a
vzpomínám. Pocit, který ale každopádně převládá, je napjaté a radostné očekávání
naší svatby jako okamžiku, kdy už budeme pořád spolu.
V jednom okamžiku se mi rozsvítilo: vždyť je to vlastně úplně stejné jako s Ježíšem.
Ať děláme cokoli, to nejzákladnější a nejradostnější je, že jednoho dne budeme spolu
a všechno bude v úplné pohodě a nikdy už nás nic nerozdělí. Prozatím se ale ještě
musíme smířit s tím, že se chvíle nadšení budou střídat s chvílemi zoufalství. Chvíle,
kdy k nám Bible promlouvá jasně, zřetelně a naplňuje nás radostí a láskou k tomu,
kdo ji napsal, se budou střídat s okamžiky, kdy nás neosloví nic a musíme se vracet
k úplným základním pravdám. A co víc, chvíle, kdy nás budou přemáhat pochybnosti
o jeho lásce a nebo dokonce o jeho existenci, jsou nevyhnutelné. Nejdůležitější je ale
to, že všechny tyto chvíle budou vykoupené nekonečnou radostí v okamžiku nebeské
svatební hostiny.
Proč vlastně píšu tuto kapitolu? Protože jsem přesvědčena, že život bez manžela,
snoubence či přítele může být stejně radostný, stejně plný, stejně dobrodružný a
stejně náročný jako s ním. Bible víc než jasně ukazuje, že Kristus je tím jediným,
konečným a nejlepším ženichem pro každého jednoho z nás. To, co nabízí on,
nemůže být překonané ničím a nikým jiným. Hledej nejdřív Jeho, a všechno ostatní ti
bude přidáno.
Za pár let uvidíš, jestli naše příběhy měly něco společného. Modlím se, aby měly
společné alespoň to hlavní – radost a plnost, kterou dává Kristus.
S láskou a modlitbou,
Julie

