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Mt 19,13 Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to 
zakazovali. 
14 Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království 
nebeské." 
15 Požehnal jim a šel dál. 
 
Mk 10,13 Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. 
14 Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť 
takovým patří království Boží. 
15 Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." 
16 Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. 
 
L 18,15 Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. 
16 Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým 
patří království Boží. 
17 Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde." 
 
Mt 18,1 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království 
nebeském?" 
2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed 
3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království 
nebeského. 
4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. 
5 A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. 
 
1P 2,1 Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání 
2 a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke 
spasení; 
3 vždyť jste 'okusili, že Pán je dobrý!' 
4 Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je 'vyvolený a 
vzácný'. 
5 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a 
přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 
 
 
 
TÁBOR OBRŮ 
Poděkování všem pracovníkům 
Poděkování za modlitby 
Poděkování všem, kteří pomohli (postavit tábor, zásoby…) 
 
Být s dětmi vždy občerství. Jsou jiní, než my dospělí. Když jsem je pozoroval, myslel jsem na slova 
Pána Ježíš:   Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. 
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Podívejme se, o kom se evangelia zmiňují v souvislosti s tímto výrokem Pána Ježíše 
 

 ŽENY (matky) – není výslovně řečeno, že to byly ženy, ale Lukáš mluví o nemluvňátcích, a 
tak předpokládejme, že to byly ženy. Také reakce učedníků na to ukazuje. Kdyby to byli 
muži – otcové, asi by si učedníci nedovolili je odhánět… 
V Izraeli byl takový zvyk, že rodiče, když mělo jejich dítě jeden rok, šli za nějakým známým 
rabínem, který dítěti udělil požehnání. Vyslovené požehnání nevnímali jako nějaké zbožné 
přání, magická formulka, ale jako dar od Hospodina.  
A to samé v našem příběhu čekají od rabína Ježíše. Ví, že je to Bohem seslaný člověk, ví, 
že jeho ruce uzdravují nemocné, vymítají nečisté duchy, tiší bouři, a proto touží, aby se 
tyto ruce dotkly jejich dětí. Věří, že to je to nejlepší, co v daný okamžik mohou pro své 
dítě udělat. Proto se nenechají učedníky zahnat. 
Myslí na budoucnost dětí, a věří, že požehnání, které jim Ježíš dá, je bude po celý život 
provázet. 
 

 UČEDNÍCI 
Zakazují jim to. Proč? Jsou tak tvrdí, hrubí, nesoucitní? 

Myslím, že to pramení z jejich starosti o Ježíše. Vidí kolik má práce, úkolů, jak je často 

vyčerpán. A teď ho ještě obtěžují ženy s nějakými dětmi. A tak je odhání – na to nemá čas, 

tím ho nezdržujte!  

Podobně jako když přijde otec unavený domů z práce, děti se na něho vrhnou a maminka 

jim řekne: teď nechte tatínka odpočinout, nevidíte jak je unavený…. 

Učedníci Pána Ježíše chránili. Podle nich to bylo něco zbytečného, práce navíc, něco 

nepodstatného, co odvádí jejich Mistra od podstatných věcí.  Lidsky tomu rozumíme, ale 

On byl jiného názoru… 

 

 PÁN JEŽÍŠ 
Je dobré si uvědomit, v jakém kontextu tato situace probíhá. Pán Ježíš ví, že je na cestě ke 

kříži. Čeká ho utrpení a smrt. Jeho duše je zklíčená, padá to na něj jako stín. Přesto si 

udělá čas na děti. Bere je na ruce, objímá, vkládá na ně ruce a žehná jim. Možná si s nimi i 

pohrál… Měl čas na ty nejmenší, i když šel na smrt do Jeruzaléma, i když na sobě nesl tíhu 

záchrany světa. 

Ježíš přijímá každého, Nemá kolem sebe bodyguardy, ochranku, která by zájemce o 

setkání s ním lustrovala. Neříká: to je jen dítě, protože pro něj má cenu každý. 

 

 DĚTI 
O nich říká Pán Ježíš, že jim patří Boží království. Že jsou blíže Bohu, než všichni, kteří v tu 

chvíli stojí kolem něj. Než jejich matky, než učedníci… 

W.Barcley pověděl: „Tragedie života spočívá v tom, že jak nám přibývá let, místo abychom 

se Bohu přibližovali, vzdalujeme se mu.“ 

 

 

 



Kladno 21. srpna 2011 Být jako dítě  strana  3 
 

POUČENÍ PRO NÁS: 

 Využijme každé příležitosti, aby Boží požehnání formovalo životy našich dětí. 
V našem sboru dětem vyprošujeme požehnání. Většinou co nejdříve po narození, kdy je 
rodiče přinesou do shromáždění a modlíme se za ně se vzkládáním rukou. Ale pokud má 
někdo dítě už větší, a církev mu požehnání nevyprošovala, může to být klidně 
v jakémkoliv věku.  
Když slavíme Večeři Páně, a spolu s Vámi jdou ke stolu Páně i děti, vždy jim žehnám ve 
jménu Pána Ježíše. 
Kdykoliv se doma modlíte, je dobré svým dětem vyprošovat požehnání. S Gražynou se 
denně takto modlíme za děti, i když už jsou dnes dospělé, aby jim Bůh žehnal.  

 Učme se smýšlet jako Ježíš a neřešme situace jen podle svého lidského pohledu. Ježíš se 
na učedníky rozhněval (píše Marek)…  
Nezabraňujme nikomu přijít k Ježíši. Neposuzujme, respektujme víru druhého, ale i jeho 
pochybnosti. Buďme jako Jan Křtitel, který připravoval cestu k Pánu. Je to i náš úkol – 
připravovat lidem cestu k Pánu Ježíši.  

 Buďme jako Ježíš, nestavme si okolo sebe hradby nepřístupnosti, nedotknutelnosti, ale 
buďme otevření k potřebám druhých. 
Gerge MacDonald: „Nevěřím, že může někdo být učedníkem Ježíš Krista, pokud se děti 
bojí hrát si u jeho dveří.“ 

 Čím jsme starší, nedovolme, abychom se Ježíši vzdalovali. Buďme jako děti – nechme se 
jím obejmout, pohladit, nechme jeho ruce, aby nám žehnaly. 

 
 
Máme ještě jeden příběh v evangeliích, který s tímto koresponduje.  

Mt 18,1 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království 
nebeském?" 
2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed 
3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do 
království nebeského. 
4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. 
5 A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. 

 

Marek (9,33-37 a Lukáš 9,46-48) dávají tento výrok Pána Ježíše do souvislosti s dohadováním se 
učedníků o tom, kdo z nich je větší… 
 
Co má na mysli Pán Ježíš, když říká, že dětem patří království nebeské, že máme být jako děti, 
abychom do něj vešli? Mají děti přednost v BK?  
Někteří lidé mluví o dětské čistotě, nevinnosti, dokonce bezhříšnosti… 
Myslím, že to je nepochopení toho, co Pán Ježíš míní. David přece říká:    Ž 51,7 Ano, zrodil jsem 
se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. 
Bible nikde netvrdí, že by dítě bylo bez hříchu, dokonalé a čisté. 
PJ zde nevyslovuje všeobecný princip, ale ukazuje na něco jiného. Kdo se chová jako dítě… 
Myslím, že zde má na mysli určité aspekty dětského charakteru, chování, postojů, které jsme my 
dospělí ztratili, a je dobré se k nim vrátit.  
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Co tedy charakterizuje dítě? Jaké jsou děti? 
 

 POKORA 
Děti nepřemýšlí o ambicích, nebojují o docenění vlastní osoby, netrápí se tím, co si o nich 
drahý myslí. Dokonce, když ho někdo příliš chválí, cítí se nejistě. 
(Ano, jsou i exibionistické děti, které se musí za každou cenu předvádět, ale to je spíše 
výjimka, anebo to pramení z nedostatku zájmu a lásky okolí). 
Dítě je si vědomo toho, že je malé, slabé a potřebuje pomoc druhých. Ví o své nepatrnosti 
vůči „velkým“. Je ochotné nechat se vést, je rádo za radu, pomoc, ochranu. Rádo se chytí 
za ruku táty, nebo mámy, mnohdy se toho samo dožaduje.  
Uvědomuje si, že má prázdné ruce a není pro něj problém přijmout jakýkoliv dárek. 
Vztahuje své prázdné ručičky k rodičům, aby je naplnily, obdarovaly. 
Bůh dává pokorným milost! Jsou i mé ruce vztaženy k Bohu a otevřené pro jeho dary? 
 
 

 POSLUŠNOST 
Je to určitý paradox, protože každý rodič zápasí s poslušností dítěte. Ale pokud děti 
sledujete, zjistíte, že každé dítě v sobě má určitý instinkt poslušnosti. Ano, bouří se, 
stěžuje si, zkouší to na nás, ale ví, že má poslouchat. A když jde do tuhého, jsme mnohdy 
překvapeni, jak poslušné dítě máme. A pokud neposlechne, mrzí ho to, ví, že udělal něco, 
co není správné.  Ví, že slovo rodičů je pro něj právem, a že je dobré. 
Instinkt poslušnosti – tak to nazývají psychologové… 
Mám tento instinkt poslušnosti vůči Bohu? 
 
 

 DŮVĚRA 
Ta se projevuje v tom, že akceptuje autoritu rodičů (tatínek ví všechno, umí všechno…), 
bezelstně ji respektuje a přijímá. Ví, že to sním otec myslí dobře a že ví, co potřebuje. 
Dítě nepřemýšlí o večeři, když jí oběd. Netrápí se tím, jestli má náhradní suché boty, když 
se brouzdá kalužemi, nepřemýšlí o tom, jestli má jízdenku a jestli sedli do správného 
vlaku… absolutně důvěřuje rodičům. Oni se postarají.  
Kéž bychom takto dovedli důvěřovat Bohu!!! 

 

Důvěřuje druhým lidem – bere každého jako dobrého člověka, lehce se s každým seznámí. 
Jeden vysoce postavený muž prohlásil: „Největší kompliment, jakého se mi dostalo, byl, 
když ke mně přišel na ulici zcela neznámý chlapec, a požádal mě, abych mu zavázal 
rozvázanou kaničku.“ 
Dítě není podezíravé, Ano tato důvěra je někdy riskantní a nebezpečná, protože ne každý 
člověk si ji zaslouží. Ale tato důvěra je něčím odzbrojujícím a krásným. 
 
 

 ODPOUŠTÍ A ZAPOMÍNÁ 
Dítě má neobvyklou schopnost zapomínat na křivdy a odpustit. Nepohoršuje se nad 
jednáním druhých. Nepřipomíná křivdy… 
Kolikrát jsme my jako rodiče nespravedliví, nedůtkliví, nervózní, odbudeme ho… ale děti 
rychle zapomenou, mnohdy je ani nemusíme prosit o odpuštění, protože odpouští sami a 
okamžitě. 
Jak by byl svět krásný, kdybychom dokázali odpouštět tak jako děti.  
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 OBDIV 
Dítě dokáže být nadšené – i z maličkostí. Četl jsem jednou jeden kratičký příběh. Dědeček 
šel ráno vzbudit svého malého vnoučka, a když přišel do jeho pokojíčku, uviděl, jak kluk 
sedí na posteli, a fascinovaně se dívá, jak sluneční paprsky dopadají na část jeho postele. 
Dítě žije ve světě plném zázraků, světla, zjevení, překvapení, ve světě, kde je mu Bůh na 
dosah ruky… 
To my dospělí chceme všemu rozumět, všechno pochopit, logicky zdůvodnit, a tak 
z našeho světa mizí údiv, radost, zázraky, a s tím často i vědomí Boží velikosti. Nic nás 
nepřekvapí, bereme vše jako samozřejmost, jsme nad věcí. Schází nám dětský údiv. A svět 
se pro nás stává šedým a nudným…  
Kéž bychom dovedli žasnout, zastavit se v údivu nad tím, co Bůh pro nás stvořil, nad tím, 
co Bůh pro nás udělal, nad tím, jak velice nás miluje! 
 

 DĚTI NEDOVEDOU ŽÍT BEZ LÁSKY 
Kolikrát se stane, že dítě přijde za maminkou a říká ji: „Mami, máš mne ráda?“ Zvlášť když 
udělají něco špatného, potřebují se znovu a znovu ujišťovat o lásce rodičů, protože bez ní 
by jejich život ztratil smysl. Přijímají naši lásku plnými doušky, nikdy jí není dost.  
Děti milují ale také nás, a svou lásku dokážou bezprostředně vyjádřit. Někdy tak 
nádherně, že nám až vyhrknou slzy z očí. Nedokážou se dlouho zlobit, i když jsme jim 
ublížili, protože bez lásky by se jim život sesypal.  
Vědomí, že jsou milovány, dělá jejich život bezstarostným a krásným.  
Jaká škoda, že my dospělí si život ztrpčujeme nelaskavostí, tvrdostí, chladem, surovostí, 
nevlídností… A divíme se, proč je tolik nemocí, depresí, nepokoje, atmosféry strachu, 
hořkosti a nenávisti.   
Umíme se jako děti těšit z Boží lásky, přijímat ji a dávat ji Bohu zpět? 

 Pokud ano, pak máme v sobě zdroj síly, která dokáže milovat i naše nepřátele.  
 

 
To je to, na co chce Pán Ježíš ukázat.  
Dětská pokora, prostota, důvěra, obdiv… 
Proti tomu stojí naše domýšlivost, povýšenost, samospravedlnost, pýcha, soběstačnost… To jsou 
věci, které nás vylučují ze spásy, z Božího království. 
V našem životě víry jsou důležité věci jako: DOGMA, LOGIKA, KRITICKÝ ROZUM, ČISTÁ 
TEOLOGIE… ale to nejsou předpoklady, které by určil Bůh jako důležité ke vstupu do Božího 
království. 
 

Být jako dítě – s pokorou, důvěrou, obdivem a láskou přijít k Bohu. S prázdnýma rukama, aby On 
je naplnil. Poslušnost, důvěra, obdiv, ochota k odpuštění, láska – to je duch dětí,  „postoj, který je 
VÍZEM PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ.“ (W. Barcley) 
 
 

 DÍTĚ A „OTEC“ 
Dítě má právo používat slovo: otec, táta, tatínek… (stejně jako máma, maminka…) 
Není to pro něj prázdné slovo. Táta je pro něj vším. Postará se o něj (důvěra), vede a 
chrání ho (poslušnost), učí a obdarovává ho (obdiv), miluje ho (láska). 

 Být dítětem je výsada, je to dar. Stejně jako v rodině to platí i v Božím království. 
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Hříchem jsme ztratili výsadu mít vztah s nebeským Otcem. Byli jsme vyhnáni z ráje. Nemáme 
právo vstupu do Božího království. Člověk po něm touží, ale vstup do Božího království si nemůže 
zasloužit, nemůže si ho koupit, může ho přijmout pouze jako DAR.  Bůh se rozhodl nás přijmout. 
Adoptovat. Rozhodl se stát naším Otcem. 
Dal nám výsadu a právo používat slovo OTEC. Apoštol Pavel říká, že voláme: ABBA, OTČE ! 
Pán Ježíš nás učí, modlete se: OTČE… 
 

Mt 6,9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 
 

Ř 8,14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 
15 Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha 
synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 
16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 

 

A to díky Pánu Ježíši. On se za nás obětoval. Zaplatil za naše hříchy, zaplatil za naši vzpouru a 
umožnil nám přijít k Otci. Díky Jemu a Jeho oběti na kříži smíme volat: ABAA, OTČE. 
 
Jsme Boží děti. Je to milost, je to dar. 
 
Jestli jsme přijali onoho „Ducha synovství“ jak říká Pavel, pak je pro nás přirozené být pokorní, 
poslušní, mít důvěru, být plni obdivu, odpouštět a nevzpomínat, žít z Boží lásky a lásku Bohu 
dávat. Milovat ho celou duší, myslí silou… 
 
Není to o úsilí, ale o proměněném srdci.  
O Duchu, který je v nás. 
O moci Ježíšova kříže a o hloubce Boží lásky. 
 
Proto závěrečná výzva nezní: buďme jako děti, ale – žijme z moci Ducha, dávejme prostor Kristu, 
a pohybujme se v prostoru Boží milosti a lásky. Pak platí i o nás: takovým patří Boží království. 
 
 
 
 
 


