
                        BIBLICKÝ POHLED NA VÝCHOVU DĚTÍ 
 
 
Vážení rodiče, 
rozhodli jste se dát své dítě ke vzdělávání do křesťanské školy, a to bylo jedno z vašich 
nejlepších a nejdůležitějších rozhodnutí pro jeho další život, je to vaše nejlepší investice do 
jeho života. 
Pracovníci Mezinárodní asociace křesťanských škol (ACSI), bývalí ředitelé a inspektoři 
převážně amerických a anglických křesťanských škol, vyjádřili specifikum křesťanské 
výchovy takto: 
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                                                                    DĚTI 
 
 
 
 
             rodina     
 
            Pokud děti vyrůstají v tomto uzavřeném trojúhelníku,  je reálná naděje 
            na jejich správnou výchovu a co největší vliv výchovy na dítě. 
 
Dnešní svět je pod vlivem postmodernismu. Pravdu hledá každý sám v sobě, je tedy relativní. 
Křesťanská škola je navzdory tomu posledním místem, kde se racionálně uvažuje o tom,  
kde je skutečná pravda  =  Boží pravda a normy. 
Často mohou být jak rodiče, tak i pedagogové pod vlivem postmodernismu, pak je situace 
obtížná.  
Křesťanská škola musí vychovávat děti podle Božích norem a stanovit ve výchově meze 
podle mezí, které stanovil Bůh. 
 
Pojďme se tedy společně zamyslet nad biblickými principy křesťanské výchovy, neboť Bůh 
v tomto směru hovoří především k rodičům.  
Rodiče i křesťanská škola mají však v Bibli jasný příklad správné výchovy: jednoznačně 
vyžaduje při výchově autoritu. Děti potřebují pokyny a hranice, uvnitř kterých se mohou 
svobodně pohybovat. Jinak jsou nejisté a osobní nejistota vede k agresivitě a asociálnímu 
chování. 
Jako vodítko a inspirace pro správnou výchovu nám může posloužit vyučování anglického 
pastora a kazatele Johna Charlese Ryla, otce pěti dětí.  
J. Ch. Ryle ve svém spise „Povinnosti rodičů“ vychází z Bible, proto je jeho dílo velmi 
nekompromisní a nadčasové. 
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Ve svých radách vychází z biblického faktu, že děti se rodí s přirozeným sklonem  
ke zlému, a pokud je tedy necháme, aby si vybraly samy, je velká pravděpodobnost, že si 
zvolí špatně. Autor zde cituje verš: 
                            „Dítě ponechané samo sobě dělá hanbu matce.“ (Př. 22:15) 
Dále píše: „ Pokud máte dítě vychovat moudře, nesmíte ho nechat napospas vedení jeho 
vlastní vůle. Myslete za něj, usuzujte za něj právě tak, jako byste to dělali pro někoho slabého 
a slepého. … Ještě neví, co je dobré pro jeho mysl a duši o nic víc, než ví, co je dobré pro 
jeho tělo. … Vychovávejte své dítě způsobem, který je biblický a správný, a ne tak, jak by si 
přálo.“ (str. 16 – 17) 
Křesťanská výchova se tedy z podstaty liší od světských trendů. J. Ch. Ryle zaujal 
k tomuto problému nadčasové stanovisko: „Věrný křesťan nesmí být otrokem nejnovější 
módy, pokud chce své dítě vychovat pro nebe. Nesmí se spokojit s tím, že bude nějakou věc 
dělat jen proto, že je to zvykem; vychovávat své děti a učit je určitým způsobům jen proto, že 
je to teď normální; dovolovat jim číst knihy (naše pozn. – sledovat filmy a hrát počítačové 
hry) pochybné hodnoty jenom proto, že je čtou všichni; nechat je vytvořit si pochybné návyky 
jen proto, že se právě nosí. Musí vychovávat s pozorností upřenou na dětskou duši. Nesmí se 
cítit zahanben, když uslyší, že takovou výchovu považuje kdekdo za nevídanou a podivnou.       
No a co? Čas se krátí a způsoby tohoto světa pomíjejí. Kdo vychoval své děti pro nebeské 
království spíše než pro pozemský život, pro Boha spíše než pro lidi, takového rodiče nazvou 
moudrým, až vše dospěje ke svému konci.“ (str. 29) 
Na upřesnění, co rozumí pod pojmem „výchova pro nebeské království“, dává autor 
specifické rady v dalších kapitolách. 

1) „Vychovávejte své děti tak, aby znaly Bibli.“ 
„ Snažte se, aby vaše děti četly Bibli s úctou, … aby ji četly pravidelně, … aby ji četly celou.  
(str. 33). Autor připouští, že: „… nemůžete své děti donutit, aby Bibli milovaly. Nikdo jiný, 
než Duch svatý, nám nemůže dát srdce, které bude mít zalíbení ve Slově Božím. Ale můžete 
své děti s Biblí seznámit a buďte si jisti, že s onou požehnanou knihou nikdy nemohou být 
seznámeni příliš brzy nebo příliš dobře. Znalost Bible je základem všech zdravých názorů na 
náboženství. Ten, kdo je v ní pevně zakotven, nikdy nebude člověkem, který snadno kolísá  
a kým zmítá vítr nového učení. Jakýkoli systém výchovy, který nepostaví znalost Písma na 
první místo, je nebezpečný a vratký.“ (str. 32) 
     2) „Pěstujte u nich zvyk modlit se.“ 
Zde zdůrazňuje: „Musíte si dát pozor, aby se nenaučily modlitby odříkávat kvapným, 
lehkomyslným a neuctivým způsobem.“ (str. 38) Dále upozorňuje rodiče, že nemohou 
spoléhat na to, že se děti budou modlit samy od sebe. 

3) „Vychovávejte je k vytrvalosti a pravidelnosti, co se týká společných 
shromáždění.“ 

V této kapitole autor povzbuzuje rodiče: „Nebuďte sklíčeni, když vaše děti ještě nechápou 
hodnotu společných shromáždění. Jen je vychovávejte tak, aby byly zvyklé se jich pravidelně 
zúčastňovat. Postavte to před ně jako vznešenou, svatou a vážnou povinnost a věřte mi, 
jednou přijde den, kdy vám budou za vaše jednání blahořečit.“ (str. 45) 
                                                                        Za velmi důležité pravidlo pro rodiče považuje 
vychovávat děti tak, aby byly zvyklé využívat čas, neboť: „ Nejlepším ďáblovým přítelem 
je zahálčivost. Je to nejlepší cesta, jak mu dát příležitost nám uškodit. Zahálčivá mysl je jako 
otevřené dveře a pokud jimi satan nevejde přímo sám, alespoň dovnitř vhodí něco, co v naší 
duši vyvolá špatné myšlenky. Žádné stvoření není určeno k tomu, aby zahálelo. Každému 
Božímu stvoření byla přidělena práce a služba.“ (str. 60) 
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Další oblastí, na kterou John Charles Ryle klade důraz, je výchova k pravdomluvnosti. 
„Mluvit pravdu je ve světě daleko méně obvyklá vlastnost, než se na první pohled zdá. Celou 
pravdu a nic než pravdu je zlaté pravidlo, které by si mnozí měli napsat na veřeje své mysli. 
Lhaní a vytáčky jsou staré hříchy. Jejich otcem je sám ďábel. … Vždy jim klaďte na srdce, že 
neúplná pravda je lží; že vytáčky, vymlouvání se a přehánění jsou už na půli cesty k tomu, co 
je úplně zlé, a je třeba se jim vyhnout. Povzbuzujme je, aby za každých okolností jednaly 
přímo a aby mluvily pravdu, ať už je to bude stát cokoli.“ (str. 56 – 57) 
                    Za závažné při výchově považuje vést děti tak, aby si uvědomovaly, že jako 
děti nemusejí a nemohou všemu rozumět, a proto je důležité, aby svým rodičům věřily, 
neboť časem dospějí a všemu porozumí. „Ale do té doby platí, že pokud jim řeknete, že 
nějaká věc není správná, musí jim to stačit, musí vám věřit a spokojit se s tím. … a dítě 
nemůže očekávat, že mu pokaždé oznámíte důvody svého jednání.“ (str. 50) 
                   S tímto pravidlem také úzce souvisí výchova k poslušnosti, v níž vidí J. Ch. Ryle 
základ správného duševního a duchovního rozvoje. Následují citace z kapitoly 
„Vychovávejte své děti tak, aby byly zvyklé poslouchat “ (str. 52-54). 
„ Dosažení tohoto cíle stojí za jakékoli úsilí. Domnívám se, že žádný zvyk nemá na náš život 
takový vliv, jako tento. Rodiče, rozhodněte se, že přimějete své děti, aby vás poslouchaly, 
třebaže vám to přinese spoustu obtíží a děti to bude stát spoustu slz. Ať si nezvykají 
odmlouvat, hádat se, diskutovat a odkládat to, co by měly udělat hned. Když jim dáte nějaký 
příkaz, dejte jim jasně na vědomí, že budete trvat na tom, aby ho splnily. 
…  Poslušnost musí být v našem životě zřejmou skutečností. Poslušnost je viditelná víra, 
jednající víra, vtělená víra. Je zkouškou skutečného učedníka v Pánově lidu: Vy jste moji 
přátelé, činíte-li, co vám přikážu. (Jan 15:14). Rysem dobře vychovaných dětí by mělo být, že 
udělají, cokoli jim rodiče přikáží. Kde je pak ono ctění, které přikazuje páté přikázání, jestliže 
děti neposlouchají své otce a matky s radostí, ochotně a bez okolků? 
…  Učte je poslouchat, dokud jsou mladé, nebo se budou po celý život vzpírat Bohu a samy 
sebe unavovat prázdnými představami života nezávislého na Jeho kontrole. 
...  Nesmíte se divit, že lidé odmítají poslouchat svého Otce v nebesích, když jim jako dětem 
dovolili neposlouchat otce na zemi. 
Rodiče, milujete-li své děti, ať je poslušnost jejich motem a heslem, které budou mít neustále 
před očima.“ 
 
Velmi cenné jsou metody a formy výchovy, které John Charles Ryle ve shodě s Biblí 
doporučuje rodičům, i když některé jsou v mnohém odlišné od současných trendů ve 
výchově. 

Láska 
Láska k dítěti je přirozená a je tím důležitým základem pro výchovu, pokud je správně 
pochopena. Autor v této kapitole píše (str. 20-22): 
„Nemyslím, že byste měli své dítě rozmazlovat, ale že byste mu měli dávat najevo, že ho 
milujete. Láska by měla být stříbrnou nití vinoucí se celým vaším chováním. Laskavost, 
vlídnost, trpělivost, shovívavost, vytrvalost, soucit, ochota vstoupit do dětských trampot  
a připravenost účastnit se dětských radostí – to jsou provázky, kterými se dá dítě vést 
nejsnáze, vodítka, kterých se musíte držet, pokud chcete najít klíč k jeho srdéčku. … 
Musíte dětem ukládat povinnosti, přikazovat jim, občas pohrozit, potrestat, zdůvodňovat, ale 
pokud bude ve vaší výchově  chybět láska, bude vaše výchova marná. … 
Dejte jim znát, že k nim chováte něžné city, že skutečně chcete, aby byly šťastné, a chcete jim 
prokázat dobro, když je trestáte, pak je to pro jejich dobro.  …  
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Je nebezpečné, když se vás děti začnou bát. Strach brání otevřenosti v jednání, vede 
k zastírání a zatajování, zasévá semínka pokrytectví a zapříčiňuje mnohou lež.“ 
Autor zde cituje Bibli (Kolos. 3:22): „Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.“ 
                                         Pro rodiče i vychovatele je láskyplný a trpělivý přístup k dětem 
velmi důležitý i proto, že pokud má výchova respektovat principy, které nám Bůh zjevil 
v Bibli, není možné se vyhýbat trestům. A právě v případě, kdy je nutné dítě potrestat, musí 
mít jistotu, že je bezpodmínečně a za všech okolností milováno. Autor tomuto choulostivému 
tématu věnoval kapitolu, kterou nazval: „Vychovávejte je pod stálým strachem z přehnané 
shovívavosti“ (str. 64-68). Vzhledem k tomu, že se jedná o téma v dnešní době velice 
nepopulární a dokonce zavrhované, budeme citovat delší pasáže. Pro upřesnění je nutné 
zdůraznit, že ve škole nepoužíváme tělesné tresty. Tuto nepříjemnou „výsadu“ přikázal Bůh 
rodičům.  
                               „Právě v tomto bodě se budete muset mít nejvíce na pozoru. Je přirozené 
chovat se něžně a laskavě k vlastnímu tělu a krvi, ale přemíry takové laskavosti a něžnosti je 
třeba se obávat. Dejte si pozor, ať vás právě ona shovívavost neučiní slepými vůči chybám 
vašich dětí a hluchými ke všem radám týkajících se jejich výchovy. Dejte si pozor, nebo vás 
přiměje přehlížet špatné chování, spíše než abyste strpěli bolest spojenou s ukládáním trestu 
a snahou o nápravu.  
Dobře vím, že trestání a ukázňování jsou nepříjemné věci. Nic není tak nepříjemné, jako 
působit bolest těm, které milujeme, a vyvolávat jejich pláč. Ale pokud srdce bude takové,  
jaké je, pak je zcela marné si myslet, že naše děti vychováme bez trestání. Tou nejsnazší 
cestou, jak děti zkazit, je dovolit jim dělat si vše, co chtějí, nechat je páchat zlé skutky 
a netrestat je za to. Věřte mi, že pokud nechcete přivést duši svých dětí do záhuby, nikdy tak 
nesmíte jednat, ať vás to stojí jakoukoli bolest.  
Nemůžete tvrdit, že Písmo o této věci nehovoří jasně: 
   „Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.“ (Př. 13:24) 
   „Trestej syna, dokud je naděje, a nechtěj mu přivodit smrt!“ (Př. 19:18)  
                                                  (Pozn.– z kontextu je jasné, že je myšlena smrt duchovní.) 
   „Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí.“ (Př. 22:15)  
   „Nepřipravuj chlapce o trest! Nezemře, když mu nabiješ holí. Nabiješ mu holí a jeho život 
     vysvobodíš od podsvětí.“ (Př. 23:13,14) 
Jak silně a důrazně se tyto verše vyjadřují! A jak smutná je skutečnost, že v mnoha 
křesťanských rodinách jsou patrně téměř neznámé. … 
Věřící, který vychovává své děti, a nevěnuje pozornost těmto radám, se považuje za 
moudřejšího nad to, co je psáno, a dělá tak velkou chybu. 
Otcové a matky, jasně vám říkám, že pokud nikdy nepotrestáte své dítě, když je na vině, 
jednáte s ním špatně a zle. Varuji vás, na tomto útesu mnohokrát ztroskotali Boží svatí 
v každé době. … 
Nesmíte podlehnout každému přání a rozmaru dětské mysli, jakkoli je milujete. Nesmíte své 
dítě nechat, aby si myslelo, že jeho vůle je pro vás zákonem a že mu stačí po nějaké věci 
zatoužit, a ona se mu splní. Vybízím vás, neudělejte si ze svých dětí modly, nebo vám je Bůh 
vezme a vaši modlu zničí, aby vás usvědčil z vaší pošetilosti. 
Učte se svým dětem říkat NE. Ukažte jim, že je umíte odmítnout v čemkoli, co se podle 
vašeho přesvědčení pro ně nehodí. Dejte jim na vědomí, že jste připraveni trestat neposlušnost 
a že když mluvíte o trestu, jste hotovi nejen vyhrožovat, ale také trest vykonat. … 
Co se týká toho, jak dítě nejlépe potrestat, nelze stanovit nějaká všeobecná pravidla. … Co je 
pro jedno dítě tvrdým trestem, není pro druhé dítě žádným trestem. Jen bych chtěl protestovat  
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proti modernímu názoru, že žádné dítě by nikdy nemělo být bito. Někteří rodiče bezpochyby 
používají tělesné tresty nadměrně, ale mnozí další je, bojím se, užívají příliš málo. 
Dávejte si pozor, abyste nepřehlíželi malá provinění s omluvou, že to je jen maličkost. Při 
výchově dětí nejsou žádné maličkosti, všechno je důležité. Malý plevel potřebuje vytrhat 
právě jako každý jiný. Nechte ho jen tak být, a zakrátko vám přeroste přes hlavu. 
Čtenáři, zaslouží-li si nějaký bod vaši pozornost, věřte mi, že je to právě tento. Vím, že vám 
přinese potíže. Ale pokud nebudete ochotni podstoupit tyto obtíže se svými dětmi, dokud jsou 
malé, přinesou vám trápení, až vyrostou. Vyberte si, čemu dáte přednost.“ 
                 Pro úplnost poučení, které dává J. Ch. Ryle rodičům, nelze vynechat   
rady obecné a snad i všeobecně známé. 
    Rodiče i pedagogové musí být dětem stále a ve všem dobrým příkladem, neboť děti se 
učí více tím, co vidí a slyší, než tím, co jim radíme a přikazujeme. 
„Usilujte o to, být živým Kristovým dopisem, který by vaše rodiny mohly snadno číst. Buďte 
živým příkladem úcty k Božímu slovu, úcty k modlitbě …Buďte příkladem ve slovech, 
v povaze, v pilnosti, v umírněnosti, ve víře, v dobročinnosti, v laskavosti a v trpělivosti.  
(str. 77) 
    Rodiče se mají za děti neustále modlit. 
„Bez Pánova požehnání nebude ani vaše nejlepší úsilí k ničemu. On má srdce všech lidí ve 
svých rukou, a pokud se svým Duchem nedotkne srdce vašich dětí, budete se namáhat 
zbytečně. Semínka, která jste zaseli do jejich myslí, proto zavlažujte neustálou modlitbou.“ 
(str. 88) 
             Autor, otec pěti dětí, věděl velice dobře, jak vyčerpávající výchova někdy může být 
a že výsledky úsilí se nemusí dostavit hned. Proto přijměme jeho povzbuzení:   
„ Toto zmíním jen krátce, abych vás uchránil od sklonu nechat se zdeptat. 
Na své straně máte jednoduché zaslíbení: Zasvěť chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, 
ani když zestárne. (Př. 22:6) … Mluví o jistém čase, kdy dobrá výchova začne nést ovoce 
- když zestárne. V tom je jistě útěcha.“ (str. 85) 
 
  
Pro komplexnější pohled na výchovu dětí je dobré znát také názory současných pediatrů. 
Z průzkumů vyplývá, že z pohledu vývojové psychologie jsou dnešní školáci často na úrovni 
tříletých dětí: jsou vzdorovití, neumějí poslechnout, nerespektují autoritu dospělých a snaží se 
rozhodovat sami o sobě. 
Průzkumy dále uvádějí, že v současné době má 70 % dnešních dětí narušené chování. 
 
Ucelený pohled na stav dnešní výchovy v evropských zemích najdeme v knize „Proč se 
z našich dětí stávají tyrané“ (2011), kterou napsal německý dětský psychiatr Michael 
Winterhoff. 
Specifikoval zde tři základní poruchy vztahu mezi dětmi a dospělými. 
 

1) Partnerství  
Dospělý vidí dítě jako sobě rovného partnera. Podléhá představě, že už malé dítě lze 
vychovávat tak, že mu všechno vysvětlí, ono to pochopí a bude se podle toho chovat. Tímto 
přístupem mizí hierarchie uprostřed rodiny a dětem je znemožněno, aby správně rozlišovaly 
„kdo jsem já a kdo je mou autoritou“. Výsledkem je sobectví, neschopnost spolupráce v týmu, 
přizpůsobit se a nést zodpovědnost. 
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2) Projekce 

Rodiče se vidí ve svém dítěti a z obavy, aby neztratili jeho přízeň, nenastavují žádné hranice. 
Tak dochází k obrácení rolí v oblasti moci – dítě má dojem, že může dospělého ovládat. 
 

3) Symbióza 
Tak označil M. Winterhoff stav, kdy rodiče duševně splynou s dítětem: všechno mu dovolí 
a všechno mu omlouvají. Rodiče nerozeznávají, kdy dítě lže a kdy je drzé. Dítě nemá úctu   
a respekt k druhým lidem. Dítě rovněž nemá žádné hranice. 
 
 
                                 Zajímavé a inspirující jsou i postřehy z praxe českého dětského 
psychologa Václava Mertina.  
„Rodiče s dítětem nedůstojně vyjednávají. Diskutovat lze s dítětem o všem, ale až potom. 
Nejdříve se musí udělat, co je potřeba. A pak, až je klid nebo až se dítě vyvzteká, protože mu  
to, co jsme po něm chtěli, nebylo příjemné, si můžeme klidně o všem popovídat. Tohle dnes 
řada rodičů obrací. Stále s dítětem diskutují a diskutují o naprostých banalitách dlouhý čas,  
až nakonec rezignují a raději si vše udělají sami, protože je to rychlejší. Jenže rozdělení rolí 
ve vztahu „já rodič – ty dítě“ je stejně důležité, jako v operačním týmu. V té chvíli je 
šéfchirurg šéfem a ostatní ho musí na slovo poslouchat. V určitých chvílích jako rodič 
s dítětem nediskutuji. Pokládám sice za přirozené, že ono chce diskutovat, ale já to 
nepřipouštím. Diskutovat budeme až potom.“ 
(Citace z rozhovoru v časopise Proměny, jaro 2009) 
 
 
 
 
Vážení rodiče,  
věříme, že Bůh nám svěřil děti, vám jako rodičům a nám jako pedagogům, abychom je 
společně formovali a spolupracovali na jejich výchově. Neboť jedině tak, při jednotě  
a vzájemné důvěře, můžeme dosáhnout výsledků, které křesťanská výchova předpokládá. 
Pokud byste měli zájem přečíst si celou knížku anglického pastora „Povinnosti rodičů“,  
máme ve škole jeden výtisk. Možná je ještě k dostání v knihkupectví – knížka vyšla  
v r. 2012 ve vydavatelství Poutníkova četba. 
 
S vírou v Boží milost a s úctou k vaší vytrvalé práci a výchově dětí 
 
                                                                                                  za vedení školy 
                                                                                              Mgr. Hana Kličková 
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