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Sándor a Judit Némethovi 
 
 

JJJEEE   MMM OOOŽŽŽNNNÉÉÉ   ZZZAAACCCHHHRRRÁÁÁNNNIII TTT   
ZÁKLADNÍ PILÍ Ř CIVILIZACE -    MMM AAANNNŽŽŽEEELLL SSSTTTVVVÍÍÍ ???   

 

II. část 
 
 
 

V 1. knize Mojžíšově 1:27 vidíme, že 
pozemský člověk byl stvořený ve dvou „formách“ 
(podrobnosti popisují verše 21-23, 2. kapitoly), 
tedy jako muž a žena. Jen tomuto! typu lidí dal Bůh 
požehnání a příkaz, kterým zároveň i určil jejich 
pozici ve stvořeném světě: „Ploďte se a množte se 
a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad 
mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade 
vším živým, co se na zemi hýbe.“ (1.Mojžíšova 1:28) 

Bůh stanovil „pár muže a ženy“ za základní 
jednotku lidské rasy. Tomuto páru dal nařízení a 
zaslíbení. Pověřil ho úkolem, aby založil rodinu a 
neustálým rozmnožováním obsadil a v moudrosti 
proměnil na domov celou zemi. Přikázal jim, aby 
panovali nad přírodou, nad každým živočichem 
v ovzduší, na zemi i ve vodě. Výchozí situace byla 
velmi příznivá. Všechno bylo přizpůsobené tak, 
aby člověk dokázal tento úkol, který přijal od 
Boha, úspěšně vykonat. Byly vytvořeny podmínky 
pro to, aby moc přijatou od Stvořitele, dokázal 
rozšířit po celé zemi. Původ lidstva se dá prokázat 
od jediného vztahu muže a ženy (manželství). To 
jednoznačně vyvrací (kromě mnohých 
nepodložených a nesprávných antropologických 
názorů ) i oprávněnost každého druhu rasistické 
teorie. Když si vzpomeneme na historické události 
19. a 20. století, tak se nedá rasismus přehlédnout. 
Apoštol Pavel zdůrazňuje Athéňanům: „…On 
(Bůh) stvořil z jedné krve všechno lidstvo“ (Skutky 
17:26). Z této jediné věty a z historie stvoření 
můžeme vyvodit, že každá rasová diskriminace 
etnického rázu nemá žádný význam a je celkem 
zbytečná. Žel, i v současnosti, s vědomím 
bolestivých ponaučení 20. století, je toto zapotřebí 
neustále připomínat. Podle Bible je totiž každý 
lidský život rovnocenný a nedocenitelně vzácný. 
Ježíš řekl, že spása lidské duše je důležitější, než 
kdyby někdo získal celý svět (Marek 8:36-37). 
 
 „Strom poznání dobrého a zlého“, který byl 
umístěný v ráji, zároveň odhaluje, že člověk 
nezačal svou pozemskou kariéru v homogenním 
duchovním prostředí, ale že už tehdy existovalo 
„tajemství zla“. Toto zlo způsobilo disharmonii 
v uspořádání vesmíru, které určil Bůh, ještě dříve,  
 

 
než byl stvořen člověk. Byl to důsledek 
duchovního konfliktu, který se stal před stvořením,  
zaznamenaným v Bibli. Stvořitel nechtěl 
nevyhnutelně, aspoň ne hned, zatáhnout do tohoto 
konfliktu novou pozemskou bytost, kterou povolal 
k životu. Proto naši prarodiče (jak bychom je mohli 
nazvat) „se nemuseli dostat do problémů“, tedy 
nemuseli se seznámit se zlým. Ani není potřebné 
zabývat se tím, čeho všeho mohli ušetřit sebe i své 
potomky. Stačilo by dodržet jen jeden důrazný 
příkaz, jehož obsahem byl odstup od stromu 
Poznání dobrého a zlého, umístěného v centru 
Edenu, nebo lépe řečeno, odstup od jeho ovoce. 
Adam, „pocházejíce z prachu“, byl takovýmto 
způsobem seznámen s realitou existence zlého. 
Boží slovo chtělo uchránit člověka před zlým. 
Během chození s Bohem by byla realita 
existujícího zla držená navěky v bezpečné 
vzdálenosti od člověka. Víme, že první období 
v zahradě plynulo v neustálé radosti a ve svaté 
nevinnosti. Stvořitel se těšil ze svého díla, které 
„bylo dobré“. Z celého tohoto díla si zvlášť vážil 
společnosti člověka – bytosti, která byla pro Něho 
inteligentním partnerem. Adam mohl získat do 
svého vlastnictví pohádkovou, v pravém slova 
smyslu „rajskou“ říši s její překrásnou přírodou, 
s hojnými řekami, třpytivými perlami, se zahradou 
plnou palem, plodů nejrozmanitějších ovocných 
stromů a exotických zvířat. (Nehledají lidé něco 
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takového, co jim síly stačí, když se v čase 
dovolených snaží najít „ráj na zemi“? Šli by klidně 
i na druhý konec světa). Uprostřed tohoto všeho 
člověk úspěšně zvládl svůj první vážný vědecký 
úkol, kterým byl pověřen: uspořádání a 
pojmenování zvířat. I zde se můžeme potkat 
s příkladem spolupráce a harmonického 
společenství s Bohem. 
  
 Ale člověk měl určitý nedostatek v životě. 
Tento nedostatek byl pro Adama charakteristický 
už od samého začátku, ale přece, jako první to o 
něm vyslovil jeho velký Stvořitel. On sám nabídl i 
řešení tohoto problému: „Není dobré, aby člověk 
byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“   
(1.Mojžíšova 2:18) 
 
 Člověk měl se svým Stvořitelem vztah, ve 
kterém se kochal, který byl nenarušený, šťastný, 
čistý, jednoduchý a jasný. Kromě tohoto měl účast 
na všech požehnáních, které poskytoval čerstvě 
stvořený svět, ale přece byl v jeho životě 
nedostatek. Teď nemám na mysli, že by se během 
stvoření něco nepodařilo, anebo že by Stvořitel na 
něco zapomněl. Písmo nám totiž neříká jen o 
skutečných událostech, ale skrze ně 
zprostředkovávají i prorocké poselství. V božské 
větě je zahrnutý i určitý stav, který se objeví 
v určitém věku, a který je charakteristický každému 
pozemskému člověku. (Nezapomínejme na to, že 
jen první člověk přišel na svět „v podobě 
dospělého“. V případě ostatních lidí přišlo po jejich 
narození období dětství, potom úsek puberty. Po ní 
vstoupí mladý muž do věku, kdy si má vyvolit 
partnerku. Alespoň v naší kultuře to tak je). 
 
 Pro další generace, následující po Adamovi, 
výše uvedené konstatování poskytuje dokonalou 
informaci ohledně požadavku vztahujícího se 
k výběru partnera. Následující biblické verše 
popisují takovou událost, která, co se týká řešení 
otázky výběru partnera, má pro nás prorocký 
význam. 
 
 Je zjevné, že Pán nejlépe zná člověka, nejlépe 
ví, co potřebuje (jako i Ježíš řekl: „Váš Otec ví, co 
potřebujete, dříve než ho prosíte.“ Matouš 6:8). 
Samozřejmě, je důležité znovu si připomenout, že 
člověk byl v ráji ještě v originálním, svatém, 
čistém, Bohu podřízeném stavu. Se svým Pánem žil 
v ideálním společenství, tedy ještě nenastalo mezi 
ním a jeho Stvořitelem oddělení. Toto ulehčilo 
„ řešení problému“. Bůh velmi rád obdarovává 
svoje věrné a poslušné děti. Přesně „uhádne“ i 
jejich nejtajnější touhy, dokonce je s oblibou 
překvapí opravdovým darem. Takhle to bylo i 
v Adamově případě. Jeho potřebu Všemohoucí 

„vyléčil“ velmi pragmatickým způsobem. Rozhodl 
se pro první operaci s použitím narkózy v historii. 
Vyjmul z člověka jedno žebro a vytvořil z něho 
„druhého člověka“, podobného muži, ale přece 
úplně jinou lidskou bytost – ženu. 
 
 Když se Adam probudil ze svého hlubokého 
spánku, v jehož průběhu se děly takové historické 
události, do té doby poznaná nebeská bytost 
postavila před něho bytost, která se podobala jemu. 
V tu chvíli k ní začal cítit z hloubky svého nitra, 
možná odněkud z oblasti svých beder, nesmírnou 
přitažlivost. Nějak hned věděl a vnímal, že tento 
„někdo“ nepřišel k němu zdaleka, „zvenku“, ale že 
je to známá, blízká osoba, která skutečně pochází 
z jeho „nitra“, fakticky je taková, jako části jeho 
těla! Tak můžeme nejlépe pochopit, proč Bůh při 
stvoření ženy nepracoval „s cizím materiálem“, 
proč nevzal nový kus hlíny a nezačal z něho tvořit 
„druhého člověka“. Nejednal tak, protože tento 
jednoznačný pocit totožnosti by v tom případě 
nebyl dokonalý. Bůh chtěl mezi manželem a 
manželkou vytvořit takový úzký a intimní vztah, že 
z těla prvního člověk vyjmul základní materiál, aby 
z něho vytvořil pro něj naplánovaného pomocníka. 
Proto se tato bytost stala takovou, která „sluší, hodí 
se k muži“, a to v každém ohledu. 
 

Bůh zná touhu člověka po manželském 
partnerovi a je připravený tuto potřebu naplnit 
 
 V tomto dějství je ukryté ještě jedno velmi 
významné prorocké poselství. Pomysleme na 
Nazaretského Ježíše, když zemřel na kříži, totiž 
„usnul“. Tehdy římský voják kopím probodl jeho 
bok, ze kterého vytekla krev a voda. Když se Syn – 
Vykupitel „probudil ze snu“, tedy vstal z mrtvých, 
tehdy se zrodila Církev, jeho Tělo, které je taktéž 
z těla… (Pavel o této paralele, která nastala mezi 
Kristem a církví, i mezi vztahem manžela a 
manželky hovoří v listě Efezským 5:30-32. Později 
se k těmto veršům ještě vrátíme). 
  

Když Adam uviděl nejnovější mistrovské dílo 
Boží, které bylo zároveň i odpovědí na pocit 
neúplnosti člověka, určitě s velkou radostí přivítal 
svou partnerku: „Toto je kost z mých kostí a tělo 
z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže 
vzatá jest.“ (1.Mojžíšova 2:23) Adam to zde 
perfektně formuluje: žena „je vzata z muže“, a 
tímto vlastně hovoří: „je vzata ze mě“. Toto je 
skutečným vyjádřením poznání pravého partnera. 
Podstatou toho je hluboké a pevné přesvědčení, 
vnitřní duchovní svědectví, že tento „druhý“ člověk 
není pro mě cizí, ale je mi blízký, „jako kdybych ho 
už odněkud znal“, „pravý, jediný“, „dobře se s ním 
cítím“, „chtěl bych s ním prožít celý zbytek 
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života“. Přibližně takhle se od té doby vyjadřují  ti, 
kteří najdou toho konkrétního „druhého“. (Mějme 
na paměti, že Adam tu byl ještě stále v období před 
pádem do hříchu. Toto jednoduché, přirozené 
poznání může být skutečně jasné jen v takovém 
stavu. Člověk po pádu do hříchu může být skutečně 
jednoznačný už jen ve stavu posvěcení se – očistění 
se od hříchu. Bůh je samozřejmě dobrotivý i 
k hříšnému národu. Překvapivě hodně nevěřících 
lidí, kteří žijí v tomto světě, a kteří nejsou očištění 
od svých hříchů, si dokázalo úspěšně vybrat 
manželského partnera. Druhá věc je, kolik z nich 
během let obstálo ve zkouškách věrnosti). Tedy 
z doposud uvedených skutečností můžeme 
pochopit, že Bůh chtěl skrze své Slovo dát najevo, 
že zná potřebu a touhu člověka po manželském 
partnerovi (touhu po poctivém manželství). Tento 
nedostatek je také připraven naplnit, až pokud jsou 
splněné podmínky, je ochotný sehrát i aktivní 
úlohu při tom, aby se určitý muž a žena našli. On je 
božským autorem manželství, které už při stvoření 
lidské bytosti vyslal na cestu dokonalý manželský 
vztah (možný výlučně jen mezi mužem a ženou), 
„prototyp“, základní jednotku první rodiny celého 
lidstva. Skutečně, Bůh, který je Tvůrcem každé 
bytosti, On nejlépe zná své stvoření a On nejlépe 
ví, ke komu se kdo nejvíce hodí. Proto se věřícím 
vyplatí aktivní vírou spoléhat na Něj (i) v této věci, 
o to víc,  když z uvedených věcí vidíme, že On sám 
projevil ochotu pomoci v této záležitosti, protože 
řekl: „U činím mu pomoc, která mu bude rovná.“ 
 
„Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke 
své ženě a stanou se jedním tělem.“                                         
(1.Mojžíšova 2:24) 
 

Tento verš zahrnuje Boží věčně platnou 
pravdu. Toto biblické vyhlášení určilo podstatu 
manželského vztahu podle Boží vůle navěky! Toto 
přikázaní se vztahuje na celou dobu pozemského 
života. Je to jediná možnost, jak vytvořit 
harmonický domov pro výchovu dětí se zdravou 
osobností. Když žena „je vzata z muže“, proto 
„opustí muž svého otce a svou matku…“. Během 
výběru manželského partnera muž najde „část, 
která byla z něj vzata, pocházející z něho“, aby se 
tak stal celou, „dokončenou“ osobou. Tak ve svém 
duchu – duši dospělý muž pozná k němu vhodnou, 
„známou, ne cizí“ ženskou bytost, ke které začne 
cítit náklonnost. Tento „druhý“ bude pro něho stále 
důležitější, čím dál tím víc větší radost bude mít 
v tom, když se s ním setká. Zjevně mu nebude milý 
jen jeho zevnějšek, ale i celá jeho bytost. Toto se 
projeví i v tom, že když si povídají, navzájem si 
čím dál tím více rozumějí, čím dál tím více 
nacházejí potěšení v těchto rozhovorech, čím dál 
tím lépe „se na sebe naladí“. Když vztah dozraje na 

uzavření manželství, tak se spojení rodič – dítěte 
promění na přednost patřit jeden druhému. Každý 
přirozený vztah odloží bokem a takovým způsobem 
se vytvoří vzájemné přilnutí. Manželský vztah, 
vztah manžela a manželky, uzavření manželství, 
začíná podle jednoznačného učení následujících 
veršů z Bible, po veřejné události – představuje 
nejužší, nejvnitřnější lidskou spolupatřičnost 
v životě zde na zemi. Tento fakt jasně vyslovuje už 
výše uvedená závěrečná část biblického verše: „a 
budou jedno tělo“ . 

 
 
 Sám Ježíš Nazaretský znovu cituje slovo 
z 1.Mojžíšovy 2:24, při odpovědi na otázku, kterou 
mu položili farizeové. Tato náboženská elita, která 
se uzavřela do systému nařízení, se ho neptala 
s celkem čistými úmysly (ohledně tématu). Jak 
vysvítá i z jejich dalších provokací, nepotěšilo je, 
že se musí uspokojit jen s jednoduchým jednou a 
navždy vysloveným slovem „ano“, s tímto 
jednoznačným Božím rozhodnutím, co se týká 
manželství. 
 
 „Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: 
„Je dovoleno propustit manželku z jakékoli 
příčiny?“ Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel 
od počátku ,muže a ženu učinil je´? A řekl: „Proto 
opustí muž otce i matku a připojí se ke své 
manželce, a budou ti dva jedno tělo“; takže již 
nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj!“  (Matouš 19:3-6) 
 
 Ježíš po přesné citaci 1.Mojžíšovy 2:24 ještě 
s větším důrazem vysvětluje a výkladem doplní 
originální verš Písma: „Takže již nejsou dva, ale 
jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“  
Tato odpověď je přímá: Boží vůlí je zrealizování 
originálního příkladu. Pro Boha je přijatelný jen ten 
stav, který NA POČÁTKU vyslovil a stvořil. Ve 
svazku manželském dojde „ke spojení do jednoho 
celku“, respektive Bůh dva lidi, kteří vstoupí do 
manželství sváže do jedné osobnosti. Tito dva 

A opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a 
stanou se jedním tělem                      (1. Mojžíšova 2:24) 
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manželští partneři přirozeně zůstanou zvlášť 
mužem a ženou. Mají různé úkoly např. v rodině 
jako otec a matka. Rovněž jako samostatný člověk 
jsou plnohodnotné osoby, ale přece projdou v 
manželství změnami. Stanou se jinými, než byli za 
svobodna, v nemanželském stavu. Dva spolu utvoří 
novou jednotu. Určitým způsobem už nejsou titíž 
jako předtím. Možná vykonávají úplně jinou práci, 
možná se vzdálili od sebe na tisíce kilometrů, ale 
v Božích očích je i přes to vážou neviditelná, 
neroztržitelná pouta. To na nich bude v jejich 
novém, společném životě zjevné. Božím cílem 
s tímto párem žijícím v nové jednotě je, aby se 
dokonale doplnili, aby se navzájem obohacovali, 
aby věrně stáli jeden vedle druhého v mládí i 
během let stárnutí, aby vydrželi v každé životní 
situaci, v dobrém i ve zlém, „v době pokoje“ či v 
době nepokoje. V životech znovuzrozených 
věřících, kteří milují Boha, jejich vztah během 
společně prožitých let dozrává, buduje se. Ve 
starším věku má aroma vyzkoušenosti, podobně, 
jako nejlepší staré víno… Boží dokonalou 
představou pro manželství je nerozlučitelná 
jednota, věčná spolupatřičnost, hledání harmonie, 
její pěstování a chránění. Stvořitel a Vykupitel 
nepoleví z nejlepší, dokonalé, „pravé“ možnosti a 
neuzavře kompromis ani s náklonností člověka, 
která pochází z jeho hříšné přirozenosti (např. se 
znuděním, nevěrou, nestálostí, nepokojem a 
žádostmi zkaženého těla). Bůh nebude souhlasit ani 
s módou různých období, které vymýšlí duch 
tohoto světa, aby okradl a odtrhl od pravdy celé 
generace. Tyto generace potom opovrhnou 
reálnými fakty a dostanou se do pasti hledání 
„nějaké jiné možnosti“. Duch tohoto světa takto 
lapí do stejné pasti každého a k miliónům 
zlomených, oklamaných mrtvol přidává 
představitele novější a novější generace. Činí to 
pod rouškou módy a svobody zastíraje, že to bude 
pro ně znamenat celoživotní neúspěch a věčné 
zatracení. Boží slovo nabízí pravý opak. Podle 
něho manželské partnery navzájem spojí sám Bůh, 
a ochrání i jejich jednotu, neustále ji posiluje. 
 
 Výraz „bude lnout ke své ženě“ se tedy dá 
vysvětlit tak, že pro muže má nový vztah 
k manželskému partnerovi přednost před každým 
jiným vztahem s lidmi. Tento nový vztah nahradí i 
přirozené, vnitřní pouto s rodiči. Manželský svazek 
takovým způsobem takříkajíc „změní priority“, 
tedy v přirozeném lidském systému postaví nový 
žebříček hodnot. Je však jasné, co se týká vztahu 
k Bohu, že ten zůstává v životě věřícího stále na 
prvním místě. 
 
 Svobodný (sám žijící) muž nebo žena jsou 
bezpodmínečně samostatné zodpovědné dospělé 

osoby, které mají svobodu ve způsobu myšlení, 
v zaměstnání, ve svých plánech, ba i v oblasti 
vkusu a citů. Stejně jsou svobodní ve svém 
náboženském přesvědčení. Dobré by bylo, kdyby 
občané států se staletými tradicemi diktatury (to se 
týká i naší oblasti) vzali na vědomí toto 
konstatování. Rodiče by si potom byli schopni 
uvědomit, že jak plyne čas, dochází ke změnám 
v jejich vlastním životě, a také v životě jejich 
dospělých dětí. Potom by si dokázali vážit osobní 
svobodu mladé generace pro čestné rozhodnutí a 
pro vytvoření vlastního názoru.  

Ba co víc, ochotně by podporovali jejich pozitivní, 
normální snahu vykročit z rodičovského domova, 
podobně jako v přírodě ptáci sami vyhazují 
z hnízda svoje mláďata, která jsou schopná létat. 
Samozřejmě, nemáme na mysli akt vyhazování, ale 
poskytnutí pomoci při „svobodném létání“. Aby 
doma nebyl odsuzovaný fakt, když se chce dospělý, 
mladý muž zdvořilým a korektním způsobem 
postavil na vlastní nohy… Nehovoříme tu teď o 
předčasném výběru partnera anebo o neuctivém, 
arogantním a nevděčném jednání mladistvých, ale 
o tom, když se dospělý mladý člověk stane zralým 
na založení rodiny. (Z tohoto pohledu je tu řeč 
v první řadě o muži). Totiž, mladý muž, který 
vyrůstá v rozmazlenosti, přílišné pozornosti, 
pečlivosti, žije pod duševní kontrolou, se buď 
v průběhu let zinfantilizuje, anebo v něm vypukne 
čím dál tím větší vzpoura. Taková vzpoura se 
potom projeví v určitých oblastech, v bláznovstvích 
anebo v závislosti na náruživostech. Proto jsou 
šťastní ti, kteří jsou ochotní přijmout přicházející 
události života, dokáží se přizpůsobit novým 

Moudří rodiče nevzpomínají smutně na roky, kdy jejich 
děti „byly takové milé“. Netouží s nostalgií po událostech 
minulosti, ale spíše podporují jejich normální snahu 
vykročit z rodičovského domova. 
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životním situacím, kromě jiného i osamostatnění se 
svých dětí, jejich dospělosti. Moudřejší staří lidé, 
hlavně pokud jsou bohabojní, naučí se dát bokem 
své citové požadavky vůči už fungující rodinné 
společnosti. Nevzpomínají smutně na ty roky, kdy 
jejich děti „byly takové milé“. Netouží s nostalgií 
po událostech minulosti, ale spíše se snaží o to, 
jakým (duchovním a materiálním) způsobem by 
mohli pomáhat, podporovat mladé, dospělé členy 
rodiny. 
 

Rozvod je brutální zmasakrování společenství 
lásky, roztrhání živého těla 

 
 Střízlivost a zdravá víra ochrání členy starší 

generace od každého negativního očekávání, 
unáhlené kritiky, projevů hořkosti a od mentality 
„opuštěné rodičovské trpící duše“, která končí 
vyčítáním a obviňováním mladých na úkor pokoje 
v rodině. I když by byly určité rodičovské pocity 
v tomto věku – v období odtrhnutí se – jakkoli 
skutečné, nesmí se jimi dát ovládnout, protože 
prudké výbuchy těchto citů velmi škodí oběma 
generacím. Lidé, kteří chodí v Duchu, ukřižují tyto 
přicházející city nedostatku, rozčílení. Vzepřou se 
pocitům opuštěnosti, ochuzení, zklamání, 
osamělosti anebo sebelítosti. Když si jejich dospělé 
dítě podle Boží vůle vybere manželského partnera, 
zralí, duchovní lidé to nechápou jako ztrátu, 
nevýhodu či zklamání, nebo nevhodnost, ale jako 
požehnání a nejpřirozenější věc v životě. 
Teoreticky možná každý souhlasí s tím, že své děti 

nevychovává pro sebe, ale samozřejmě praxe je 
jiná. K pokušením tělesného člověka patří i to, že 
rodič výběr, který jiní považují za „plný zásah“, 
nepřijímá nadšeně jen proto, že „druhý mladý“ je 
očividně důležitější pro syna (nebo dceru). Jen ze 
žárlivosti se stane nepřítelem „vetřelce“. Jiná 
situace nastane tehdy, když pro nějakou věc rodina, 
příbuzenstvo, přátelé anebo moudří, objektivní 
představitelé křesťanských společenství 
jednoznačně považují vztah k té určité osobě za 
chybu. Nemyslíme tím pomlouvačné, nadšené 
„svědky“, ale rozvážné lidi, žijící poctivým 
životem, kteří jsou zkušení v Slově a rozumějí 
Slovu. I když do tohoto rozhodnutí nezasahují a ani 
nemůžou do něho zasahovat, přece není náhoda, 
jestli se těší z této zprávy, nebo mají o takovém 
rozhodnutí pochybnosti. (V této věci dají radu jen 
tehdy, pokud jsou o to požádáni). V případě, že se 
mladí setkají s všeobecným pohoršením, udělají 
dobře, když se hned nepoddají uraženým reakcím.     

Bohabojní, stárnoucí rodiče takovým 
způsobem mohou sehrát pozitivní úlohu v období 
ženitby (vdávání) svých dětí, jak se ze všech sil 
snaží ušetřit mladé od krizí nastávajících 
v rodinných vztazích, a v období výběru partnera se 
zaváží, že budou udržovat korektní, čistý, přátelský 
vztah se svými dospělými dětmi, ve kterém 
upřímnost a ohleduplnost budou chodit ruku v ruce. 
 
Pokračování příště 

Zdoj: Logos 1/2005 
         Új Exodus 1/2004, překlad a úprava JB 

 


