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Důstojnost matky 

Cti svého otce i matku,  

abys byl dlouho živ na zemi,  

kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 
Bible, kniha Exodus, kap. 20, verš 12 

 

Mateřská láska 
V bibli máme poměrně podrobně popsáno, jací máme jako lidé být, jak se máme k sobě chovat, abychom byli 

lidmi s velkým „L“. Ale jaká má být podoba matky? Je v Písmu nějaký 

popis, který by nás vedl k porozumění Božích představ ženy - matky? 

Když budeme prohledávat Bibli, zjistíme, že pod slovem matka toho 

mnoho nenalezneme. Není zde nějaký popis dokonalé matky, 

podobně jako je tomu např. u biskupa. Ne že by bible o mateřství 

mlčela, ale vypadá to, jakoby počítala, že Bůh do srdce ženy vložil 

podobu mateřství, které se má probudit v pravý čas. Zdá se, že Bůh 

počítá s charakterem matky, jako ženy, která nadevše miluje své děti. 

Milující matka je v Bibli obrazem Boží lásky. Vždyť Bůh ústy proroka Izajáše říká: Izajáš 66,13 Jako když někoho 

utěšuje matka, tak vás budu těšit." A na jiném místě Hospodin Bůh říká, že na svůj lid nezapomene, stejně jako 

matka nemůže zapomenout na své děťátko. Izajáš 49,15 Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, 

neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.  

Láska matky je tak srozumitelná a známá všem lidem, že sám Bůh k ní pro pochopení přirovnává svou lásku k 

člověku. Jistě, najdeme i příklady, kdy se matky zachovaly ke svým dětem strašlivě. Bible je pravdivá. O životě a 

realitě, nic neskrývá a nic neidealizuje. Vidí svět takový, jaký je. Ale ukazuje také cestu lásky a spravedlnosti.  

Dalším místem, které odhaluje milující mateřské srdce je příběh z knihy I. Královské, z 3 kapitoly. Dvě ženy měly 

malé děťátko. Jedna však své dítě v noci zalehla. Když to zjistila, unesla sousedce její dítě a podstrčila jí své mrtvé 

dítě. Případ se dostal k rozsouzení ke králi Šalomounovi. Boží moudrost, která byla při králi, ukázala svou velikost: 

Král si vyslechl obě ženy. Každá tvrdila, že živé dítě patří jí a mrtvé té druhé. Krále napadla finta, jak prověřit 

pravost mateřství. Proto sehrál pro ženy malé divadlo, kterému v tehdejší době nebylo možné neuvěřit: 

S naprosto vážnou tváří vynesl rozsudek: „Vezměte to živé dítě a rozpulte je vedví. Když se nemohou dohodnout, 

bude mít každá polovinu.“ Soudní strážce vytasil meč a napřáhl na dítě. Falešná matka mlčela, ale pravá vykřikla: 

„Dejte ho jí, jí ho dejte.“ Tak král poznal, čí je dítě. Pravá matka by dítě raději dala matce, která jí ho unesla, než 

aby se dívala na jeho smrt. Tak král poznal pravou matku podle milujícího srdce. 

Bůh dal ženám láskyplné mateřské srdce. Pravá matka má Boží láskyplné srdce. Miluje své děti nadevše a dala by 

za ně vlastní život. Mateřská láska je bezpodmínečná. Tím se matka stává obrazem Božím.  

 

Přikázání úcty 

Vztah dětí k matce má odpovídat postavení, které jí Bůh dal. Hospodin dal synům a dcerám přikázání: 

Deuteronomium 5,16 Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti 

vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.  

Matka zasluhuje úctu svých dětí. Je to přikázání, které má v sobě i požehnání. Cti svého otce a matku, abys byl 

dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Měřítkem vztahu k matce má být úcta. 

Jí se má řídit jednání dětí. Přikázání úcty k rodičům by se dalo přesněji přeložit jako: „Važ si svého otce a matky.“ 

Každý by si měl vážit své matky a mít jí v úctě. Žádná matka není dokonalá, ale každé má být projevována úcta. 
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Co to konkrétně znamená, může být dílem podmíněno kulturou národa, i kraje. Ježíš hovoří o zdeformování 

tohoto přikázání v jeho době. Říkal zákoníkům: 

Marek 7 

11 Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: `To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu)´, 

12 již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat; 

13 tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho." 

Učitelé zákona učili lid, že úcta k rodičům se má projevovat obětním 

darem. Ale víc není třeba činit nic. To však je úplně špatně. Úcta 

k rodičům nás má vést ke skutkům. Má nám být měřítkem, podobně 

jako je měřítkem chování k bližním láska. Kdo má úctu je jí veden a na 

jeho vztahu a skutcích je to zřejmé.  

Když jsem na toto téma hovořil s jednou mladou ženou, řekla mi, že 

toto přikázání pro ni znamená dát své mamince najevo lásku třeba 

tak, že jí řekne, že jí má ráda. Dále že se k mamince chce chovat tak, aby se za sebe jednou nemusela stydět. A 

nakonec se chce o matku starat ve stáří. 

Přikázání úcty k rodičům platí pro všechny, protože ne všichni jsme rodiče, ale všichni jsme děti. 

Matka je v Božích očích cti hodná a zasluhuje ochranu a úctu.  

 

Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla. 

Bible, kniha Přísloví, kap. 23, verš 22 

 
 


