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Předmluva  
k českému vydání 

 

Když se mi před časem dostalo do rukou anglické vy-
dání Sanfordovy knihy určené dětem pastorů, vedou-
cích v církvi a misionářů, uvědomil jsem si, že jsem 
dosud žádnou na podobné téma nečetl, a říkal jsem si, 
že by stálo za to mít takovou knihu i v češtině.

Obdivuju způsob, jakým Timothy Sanford téma 
knihy uchopil – jeho humor, citlivost, praktické zku-
šenosti, upřímnost, schopnost pojmenovat věci pra-
vým jménem nebo skvěle kladené otázky. Možná vám 
jeho vtipy nebudou připadat tak vtipné jako mně, 
možná se vám některé věci budou zdát příliš americ-
ké. A některé věci se nás Čechů dokonce vůbec týkat 
nemusejí. Povzbuzuji vás, abyste se tím nenechali 
odradit a dočetli až do konce. Najděte odvahu být 
k sobě upřímní. Třeba zjistíte, že se vás zmiňované 
oblasti vůbec netýkají. A pokud ano, nebojte se s tím 
něco udělat. Cesta k uzdravení a odpuštění je boles-
tivá, ale stojí za to.

Timothy Sanford přináší knihu napsanou jedineč-
ným způsobem, která není v první řadě o nás – dětech 
z rodin křesťanských vedoucích, ale pro nás. Neříká 
nám, co je špatně, ale pokládá otázky, které nám mo-
hou pomoci odkrýt lži či polopravdy, kterým jsme uvě-
řili a které přitom znějí tak biblicky! Otázky, které jsme 
si možná nikdy v životě nekladli.
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Její přesah je však mnohem větší a jsem přesvědčen, 
že oblasti, kterým se Sanford věnuje, se do jisté míry 
týkají každého, kdo vyrůstal v křesťanské rodině. I vy 
se můžete s odvahou a upřímností pustit do čtení. 
A vám, kteří jste naopak do církve přišli z nekřesťan-
ského prostředí, následující stránky pomohou nahléd-
nout pod pokličku toho, co někteří z nás prožívají, 
a mohou vám pomoci nás lépe pochopit.

Vyrůstat v křesťanské rodině není vůbec jednodu-
chá věc. O to víc, pokud jde o rodinu pastora, anebo 
pokud jste ještě k tomu všemu nejstarším dítětem 
jako já. Na většině míst v církvi, kam jsem přišel, 
jsem byl nějakým způsobem spojován se svým tátou. 
Všichni mě znali, ačkoli já jsem mnoho z nich neznal. 
Často jsem míval pocit, že jsou na mě kladeny vyšší 
nároky a očekávání než na ostatní. Mnohdy jsem měl 
z nějakého důvodu pocit, že bych měl odpovědi na 
biblické otázky sypat z rukávu ( jsem přece syn pas-
tora, ne?). V kombinaci se svou introvertní povahou 
jsem se naučil chovat tak, abych taková očekávání 
nezklamal a aby nikdo nepoznal, že věci jsou jinak, 
než na první pohled vypadají (například že toho ve 
skutečnosti tolik nevím).

Přijít mezi křesťany a slyšet, jak mi někdo říká „syn 
pastora“ nebo při seznamování s někým novým kama-
rádovu otázku „víš, čí je tohle syn?“, není vždycky úpl-
ně příjemné. Proč jsem tyhle věty musel slýchat? Bylo 
skutečně tak důležité, že jsem pastorův syn? Nebo to 
někomu prostě jenom připadalo legrační? Bylo nutné, 
aby každý nový kamarád hned věděl, kdo je můj táta? 
Nebudu pak v nějaké škatulce? A neznamenají náho-
dou takové věty „hele, bacha na něj“?

To jsou jen některé střípky z mého života. Někdy to 
bylo těžší, jindy snadnější, ale je zřejmé, že vyrůstat 
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v rodině vedoucího každé dítě nějak poznamená. A po-
kud máme s touto rolí spíše bolestné zkušenosti, kdo 
nás pochopí? Komu to můžeme říct? A můžeme o tom 
vůbec mluvit?

Nikdy bych svoji rodinu za jinou nevyměnil. Ani roli 
svých rodičů v církvi. Nebylo to vždy růžové a děti z ro-
din vedoucích to skutečně jednoduché nemají. Ale 
určitě bych byl rád, kdyby se o tomhle tématu v církvi 
mluvilo víc. Naneštěstí totiž vím, že pro některé mé 
kamarády bylo dětství v rodině vedoucího opravdu 
zničující. Někteří se odcizili lidem z církve, nebo na ni 
dokonce úplně zanevřeli. Nestačilo by někdy jenom 
trochu víc pochopení? Nebo aspoň prostoru k tomu, 
abychom mohli promluvit?

Těším se, že tato kniha je jedním z kroků, který nám 
pomůže bořit barikády neporozumění a vytvářet pro-
středí pochopení a přijetí. Ať už patříte do kterékoli 
skupiny, rozhodně nepatříte do žádné škatulky. A slo-
vy autora vám přeju, aby po přečtení této knihy byly 
ve vašem jukeboxu už jenom kvalitní nahrávky.

Šimon Ondráček
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1. kapitola

Pohled dovnitř 
 
 

Jedno slovo, které se dětem pastorů a vedoucích vyslo-
vuje nejhůř, je krátké, jednoduché

„ale“.

Jak často by vám tohle slůvko pomohlo se dobře a přes-
ně vyjádřit?

 z „Měli jsme se dobře, ale někdy to šlo ztuha.“
 z „Taťka byl dobrým tátou, ale udělal i nějaké 

chyby.“
 z „Jsem na naši misijní organizaci hrdý,  

ale několik rozhodnutí bylo špatných.“

Ale. Mocné a často poctivé slovo. Copak jste nezažili...

 z dobré, ale i špatné?
 z legraci vedle smutku?
 z jednání správné, a jindy chybné?
 z zbožnost, ale i sobectví?

Před několika roky jsem mluvil na křesťanském semi-
náři v Colorado Springs. Během jedné přestávky se se 
mnou dala do řeči nějaká třicátnice. Už si nevzpome-
nu, jak se jmenovala, tak o ní budu mluvit třeba jako 
o Janie. Předtím při programu jsem vyprávěl pár 
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zážitků, které jsem získal jako dítě misionáře v Jižní 
Americe, a ty ji úplně pohltily. Byla dítětem misionářů 
už ve druhé generaci kdesi na Dálném východě (nepa-
matuji si ani zemi) a měla za muže pastora. Při rozho-
voru se zdálo, že se každým okamžikem rozpláče – 
prahla po možnosti říct někomu obyčejné „ale“, aniž 
by ji dotyčný ocejchoval nebo napomenul. Nestavěla 
se proti misijní organizaci, proti svým rodičům ani 
proti skutečnosti, že je dítětem misionářů. K nim všem 
byla velice loajální. Jen toužila po svobodě říct, že ji 
občas něco i bolelo a že rozhodnutí organizace nebyla 
vždy dokonalá. To ale vyslovit nemohla. Organizace by 
něco takového nesnesla, byť by její reakce samozřejmě 
neproběhla na oficiální rovině. (Na tento jev se po-
drobněji podíváme v desáté kapitole.) Janie při rozho-
voru sdílela jednu zkušenost za druhou a byla šťastná, 
že může někde v bezpečí povědět pravdu. Nepotřebo-
vala terapii. Potřebovala svobodu vyslovit „ale“.

„Ale“ vyžaduje, abyste byli upřímní; přinejmenším 
sami k sobě. Spousta dětí pastorů, se kterými jsem se 
bavil, byla vychována „snášet slabosti těch, kteří nemají 
sílu“ a „přemýšlet (jen) o všem tom, co je ... čisté, milé a co 
má dobrou pověst“. Takové výroky znějí duchovně, ale 
jsou neúplné. Jsem si jist, že farizeové se také považo-
vali za duchovní a spravedlivé, jenomže se současně 
oháněli jednou částí Zákona a jiné zanedbávali. Pokud 
chcete věřit zmíněným polopravdám, poslužte si. Jsem 
si jist, že Bohu bude připadat dokonale svaté přehléd-
nout dvě kapky arsenu v šampaňském, aby se člověk 
mohl soustředit na krásné bublinky.

Většina pastorských dětí neskončila ani na psychia-
trii, ani za mřížemi, přestože s několika jsem mluvil 
tam i tam. Současně ale skutečnost, že jste ani na jed-
nom z obou míst nepobyli, automaticky neznamená, 
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že jste úplně čistí. Děti pastorů se umějí dobře při-
způsobovat. Je to pro nás nutnost. Možná jste na při-
způsobování tak dobří, že každému připadáte nor-
mální proto, že se normálně chováte. Možná jste 
dokonce různým polopravdám začali věřit zcela 
upřímně. Za svou přizpůsobivostí ale můžete skrývat 
svět zranění, bolesti, zmatku a chybného uvažování 
(nekvalitních nahrávek). Přizpůsobivost vám pomáhá 
přežít, ale nerovná se dobrému mentálnímu či emo-
cionálnímu zdraví.

Poctivost je nejtěžší v zákulisí. Je to snaha o rovno-
váhu – žádné „buď–anebo“. Některá pravidla pastor-
ských domácností znějí velice podobně těm, která 
platí doma u „opilých pohanů“. Nemysli (pro jistotu). 
Neciť (radši předstírej). Nemluv (o rodinných tajem-
stvích). A než si řeknete, že tohle se vašeho domova 
netýká, chvíli počkejte a zamyslete se nad tím. Možná 
je na tom víc pravdy, než se vám chce uznat.

„Ale“ je zásadní slovo, které může drasticky změnit 
tón věty. U jedné teenagerky, která kdysi seděla v mé 
kanceláři s velkým monoklem pod pravým okem, zně-
lo „ale“ takto:

„Táta (vedoucí mládeže) minulou neděli ve sboru 
říkal, jak miluje děti... ale... večer předtím mě 
zmlátil a udělal mi tenhle monokl.“

Viděl jsem tu podlitinu na vlastní oči! A její maminka 
vše potvrdila. „Ale“ může rozhovor rázem zacílit 
k tomu, co je potřeba probrat. Jenomže často přečasto 
člověk toto slůvko radši nevysloví. „Ale“ vám pomůže 
prolomit nucené mlčení, pomůže vám konečně říct 
tajemství, které je nutné vynést na světlo. Je mi jedno, 
jak moc její táta prohlašoval, že miluje děti – takhle se 
s dětmi nejedná nikdy! Těžko se mi věří slovům, když 
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pěsti říkají něco jiného. V tomto případě mluvily pěsti 
vedoucího podstatně hlasitěji než sebelepší nedělní 
kázání.

DEFINICE: Rodinná tajemství. Tajemství je infor-
mace, kterou ti, kteří by ji znát měli, neznají. Pokud 
se ji dozvědí, přichází na řadu zachování mlčenlivos-
ti. Ti, kteří o tom vědět nepotřebují, se nic nedozvě-
dí. Tajnosti je potřeba odtajnit. Myslím to vážně: 
Najděte si někoho důvěryhodného a spolehlivého. 
Podstupujte to riziko pomalu, ale podstupte ho. Do-
tyčný může být rodič, sourozenec, manžel či man-
želka nebo jiný dobrý přítel. Možná bude potřeba, 
aby to byl profesionální poradce. Ať to stojí cokoli, 
tajnosti je potřeba sdílet. Opravdu.

Poctivě o tom zapřemýšlejte. Možná skončíte jako 
pastorské dítě, které mi zavolalo a řeklo, že pro mě má 
dopis začínající slovy: „Děkuji, že jste mi zničil život!“ 
Poté mi dotyčný vyprávěl, že se také domníval, že jako 
dítě v pastorské rodině zažil samé pěkné a příjemné 
věci. Nikdo ho nezneužíval ani nebyl sirotkem, ani ne-
skončil v žádné pochybné partě. Všechno bylo v pořád-
ku (pokud necháme stranou deprese a pochybnosti 
o sobě samém), dokud nezačal nahlížet pod povrch. 
Žil totiž jako profesionál na přizpůsobivost a na před-
stírání. Když k sobě poprvé za život začal být upřímný, 
uvědomil si, že se mu do mysli vkradlo mnoho svatých 
herezí a ty mu v životě napáchaly pořádnou paseku. 
Nejprve ho to zdrtilo. Rozhovor ovšem zakončil tím, 
že je vděčný za šok, který jsem mu způsobil, a za mož-
nost podívat se hlouběji. Když uviděl problémy v jas-
ných obrysech, mohl se s tím, co ho roky drželo spou-
taného, začít vypořádávat. Zahájil svůj boj o svobodu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


