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Většina lidí…
Trochu jiná kniha pro teenagery

Většina lidí nepředpokládá, že budete rozumět tomu, co vám v téhle 
knize chceme říct. A i kdybyste tomu rozuměli, myslí si, že vás to nebude 
zajímat. A i kdyby vás to náhodou zajímalo, mají za to, že s tím nic nebu-
dete dělat. A i kdybyste s tím něco začali dělat, nečekají, že to vydržíte. 

Ale my ano.
Tahle kniha se od ostatních knih pro mladé liší. Podívejte se na in-

ternet nebo se porozhlédněte v místním knihkupectví. Najdete spoustu 
knih napsaných čtyřicátníky, kteří se tváří, že dokonale rozumí tomu, 
jaké to je být puberťák. Najdete hromadu levných knih pro mladé 
na jedno použití, protože od dnešních mladých lidí se neočekává, že 
se budou o knížky starat nebo že se jimi budou obklopovat. A také 
najdete širokou nabídku knih, ve kterých člověk nemusí nic číst dva-
krát, protože jsou psané jako pro tupce… Jako třeba pro vás.

Teď ale držíte v rukou provokující knihu pro dospívající od dospí-
vajících, kteří věří, že naše generace je připravena na změnu. Nejde 
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tu o změnu, která vám slibuje úplně nový život, pokud si koupíte tu 
správnou značku džín nebo deodorantu. Věříme, že naše generace je 
připravena na to, aby přehodnotila, co všechno dospívající dokážou 
zvládnout a kým se dokážou stát. A zjistili jsme, že když naší generaci 
odhalíte lživé představy a odstraníte je, zvolí si okamžitě lepší cestu, 
i když je taková cesta zároveň těžší. 

Jsme dvojčata a je nám devatenáct. Narodili jsme se v Oregonu 
a rodiče nás učili v domácí škole. Oba usilujeme o to, abychom byli 
co nejlepšími následovníky Krista. Stihli jsme už udělat hezkou řádku 
chyb. A i když si myslíme, že pojem „průměrný teenager“ je nesmysl, 
není na nás nic moc zvláštního. 

Přesto ale máme pár neobvyklých zážitků. V šestnácti jsme pracovali 
jako stážisti u Nejvyššího soudu státu Alabama a v sedmnácti jsme se 
jako vedoucí dobrovolníků podíleli na čtyřech celostátních volebních 
kampaních. V osmnácti jsme vytvořili nejpopulárnější křesťanský 
mládežnický blog. Měli jsme možnost hovořit k tisícům dospívajících 
a jejich rodičům na konferencích ve Spojených státech i v zahraničí 
a oslovit další miliony prostřednictvím internetu. Ale pokud se naše 
dospívání lišilo od dospívání většiny mladých lidí, nebylo to tím, že 
bychom byli lepší než ostatní, ale tím, že nás motivovala jednoduchá, 
ale opravdu velká myšlenka. Myšlenka, se kterou se na následujících 
stránkách setkáte i vy.

Byli jsme svědky toho, jak tato myšlenka z „průměrných“ teenagerů 
udělala lidi, kteří mění svět a jsou schopni dělat úžasné věci. A za-
čali tím, že se prostě chtěli vymanit z představ společnosti o tom, co 
teenageři dokážou.

Takže přesto, že tahle kniha začíná naším příběhem, ve skutečnosti 
není – a v žádném případě nemá být – o nás. Je o tom, co Bůh dělá 
v srdcích a myslích naší generace. Je o myšlence. Je o protestu proti 
nízkému očekávání. Je o hnutí, které mění postoje a jednání teenagerů 
na celém světě. A my chceme, abyste se také stali jeho součástí. 

Tahle kniha vás vybídne k tomu, abyste prozkoumali pár radikál-
ních otázek:
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• Nezdá se vám, že ačkoli máme jako dospívající více svobody 
než kterákoli jiná generace v dějinách, necháváme si několik 
nejlepších let svého života protéct mezi prsty?

• Co když je to, co nám naše kultura tvrdí o cíli a možnostech 
dospívání, lež? Co když jsme se stali jejími oběťmi?

• Co když nám jako jednotlivcům i jako generaci léta dospívání 
nabízejí neopakovatelnou příležitost k velkým činům?

• A nakonec: Jak by vypadaly naše životy, kdybychom se vydali 
úplně jinou cestou – cestou, která by vyžadovala tvrdou práci, 
ale zároveň by nabízela mnohem větší odměnu?

Tuhle alternativní cestu charakterizují tři jednoduchá slova: „Dělej 
těžké věci.“

Pokud jste jako většina lidí, pak bude vaše první reakce na tahle 
slova znít asi takhle: „Těžké věci? Heleďte... právě jsem si vzpomněl, 
že už mám být někde jinde. Fakt.“

Úplně to chápeme. Připomíná nám jednu naši oblíbenou historku 
o partě mnichů. Jo, mnichů.

Na předměstí jednoho německého městečka je fiktivní opatství 
Dundelhoff. Ten malý kamenný klášter je domovem mimořádně 
 asketického řádu mnichů Dundress, z nichž každý složil slib života 
v neustálém sebezapření a nepohodlí. 

Místo pohodlných triček a obnošených džín nosí kousavé hábity 
z kozí srsti nebo studené drátěné košile, které si oblékají přímo 
na holé tělo. Místo měkké matrace, polštářů a teplých přikrývek spí 
na chladných kamenných podlahách. Možná jste někde četli, že mniši 
jsou vynikající kuchaři. O mniších z Dundelhoffu to ale neplatí. Jedí 
bezbarvou břečku bez chuti. Jednou denně. A pijí jen vlažnou vodu.

Mohli bychom pokračovat dál, ale asi už je vám jasné, oč jde. Mniši 
řádu Dundress si při jakémkoli rozhodování vždycky zvolí tu těžší 
možnost, tu, která obnáší co nejmenší pohodlí a která je nejméně 
přitažlivá a nejméně zábavná. Proč? Protože věří, že čím hůř se budou 
mít, tím svatější budou, a čím budou svatější, tím šťastnější bude Bůh. 

Copyright © 2012 SAMUEL, ISBN 978-80-86849-80-5, www.samuelcz.com



14

Takže tihle chudáci mniši jsou čítankovým příkladem toho, jak 
dělat těžké věci, že? 

Ani náhodou!
Rozhodně nezamýšlíme udělat vám ze života peklo. Nebudeme vám 

doporučovat, abyste se vrhli na každou obtížnou věc, která se namane. 
Rozhodně vás nebudeme nabádat, abyste vyloupili banku, skočili ze 
skály, abyste se bez jištění a výstroje vydali na horolezeckou túru nebo 
stáli čtyřiadvacet hodin na hlavě. Nebudeme vás povzbuzovat, abyste 
dělali nesmyslné (nebo pitomé) věci jen proto, že jsou obtížné. A pokud 
jste křesťané, rozhodně vám nebudeme tvrdit, že když se budete víc 
snažit nebo když se schválně zřeknete příjemných věcí, bude vás Bůh 
mít radši. Nikdy vás nebude a nemůže milovat víc než teď. 

Takže tohle dělat nebudeme. Místo toho vás ale budeme povzbu-
zovat, abyste se chopili mnohem zajímavější možnosti, jak prožít své 
dospívání, než jakou nám jako normální předkládá současná společ-
nost. Tahle možnost se z naší kultury jaksi vytratila, takže o ní lidé 
vlastně vůbec nevědí. Na následujících stránkách se setkáte s mladými 
lidmi, kteří jsou stejní jako vy a kteří znovu objevili tuhle lepší mož-
nost – cestu, jak dosáhnout výš, jak snít o velkých věcech, jak zesílit 
jako člověk, jak milovat a ctít Boha a žít s větší chutí – a jak se vyhnout 
tomu, abyste svůj život promarnili.

V knize Dělat těžké věci nemluvíme jen o tom, že existuje lepší způ-
sob, jak prožít dospívání, ale zároveň vám ukážeme, jak to my i tisíce 
dalších teenagerů právě teď děláme a jak to můžete dělat i vy. 
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