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Anotace 

 

Tato práce si klade za cíl shromáţdit z vybraných spisů, osobních záznamů a korespondence J. 

A. Komenského hodnoty, na kterých stavěl svůj ţivot za nepříznivých ţivotních okolností, v 

těţkých chvílích a ţivotních zkouškách. 

Podklady pro zpracování tohoto tématu byly získány analýzou jeho významných filozofic-kých 

děl (Labyrint světa a ráj srdce, Truchlivý, Cesta světla, Jedno nezbytné) a souvisejících titulů 

významných českých komeniologů a filozofů. 

Ze všech těchto děl Komenský vystupuje jako člověk, který nasazuje veškeré své síly fyzické i 

duševní pro povznesení lidstva a světa jako celku. Těţkosti své doby i osudové ztráty osobní 

překonává především vírou v Boha a v ţivot, přesahující materiální dimenze. 
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Annotation 

 

This work aims at compiling from selected writings, personal notes and letters of John Amos 

Comenius those values that he relied on in the course of unfavourable circumstances, life 

tribulations and ordeals. 

The details for this topic have been obtained by analysis of Comenius´s most significant 

philosophical works (Labyrinth of the World and Paradise of the Heart, The Mournful, The 

Way of Light, The One Thing Needful) and related titles of the distinguished Czech 

comeniologists and philosophers. Comenius in all his works introduced himself as a man who 

devoted all his physical and intellectual efforts to edification both the individual and the world 

as a whole. Embarrassments of his age and fatal personal losses have been surmounted by his 

faith in God and the life outreaching material demension. 
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Úvod 
 

V této práci se budu zabývat nosnými ţivotními hodnotami, na kterých je moţno stavět lidský 

ţivot v obdobích těţkostí, osobních či společenských krizí. Materiálem budou filozofická díla, 

osobní záznamy a korespondence J. A. Komenského a vybraná díla komeniologická. 

 

Komenského osobnost i dílo povaţuji za fascinující. Jeho nezlomná vůle při překonávání 

ţivotních nesnází a nepříznivých okolností je inspirativní a hodna následování. V mnoha 

ohledech jej povaţuji za vzor a příklad, jakým způsobem je moţné čelit ţivotním těţkostem 

i dnes. 

 

Byl věřícím křesťanem, Písmo a Biblické pravdy povaţoval za základní směrnici lidského 

ţivota. Věřil, ţe na věčnost je třeba se připravit správným vyuţitím pozemského ţivota. 

 

Při své práci učitelky na SŠ se často setkávám s mladými lidmi, kteří jsou frustrovaní rodin-nou 

situací, trpí depresemi či sebepoškozováním. Přestoţe se jedná zpravidla o ateisty či jedince 

teprve hledající, domnívám se, ţe pozitiva, na kterých věřící Komenský vystavěl svůj bohatý, 

plodný, smysluplný a v mnohém přínosný ţivot, jsou velmi dobře aplikovatelná i na ţivoty 

nevěřících. Dílo Komenského lze bez výhrad nazvat nadčasovým, a to jak v oblasti filozofie, 

vědy i výchovy. Osobně se domnívám, ţe v dnešním období grandiózního úpadku mravů 

,,rozvinuté“ západní společnosti začnou mladí lidé, po různě dlouhém období marných pokusů 

hledání radosti a spokojenosti ve způsobu ţivota jaký jim nabízí konzum, média a ko-merce, 

hledat hlubší smysl ţivota, vyplývající z vnitřního uspokojení a radosti. 

 

Vzhledem k tomu, ţe se při své práci a v osobním ţivotě setkávám i s věřícími křesťany, 

pokusím se nalézt k výše zmíněným pozitivním pilířům lidského ţivota paralely v Písmu.  

 

Práce by mohla slouţit jako pomůcka pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 

sluţbách, rovněţ pro potřeby pastorace a při práci s věřícími občany či klienty sociálních 

sluţeb. 

 

Budu pracovat s historickými dokumenty a s literaturou významných současných komenio-

logů. Metodami analýzy a syntézy se pokusím získaná fakta rozebrat, nahlédnout a přiblíţit 

z více stran a posléze opět spojit ve srozumitelný celek. Metodou indukce posoudím dílčí fakta 

směřující k obecným a po té, dedukcí, vyvodím závěr a nastíním moţnosti praktického vyuţití. 

 

Srovnávací metodou se pokusím přiblíţit, jak na dané téma nahlíţí sám Komenský v průběhu 

svého ţivota, a jak k němu přistupují vybraní komeniologové a filozofové. 
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1. Osobnost Komenského, politické a společenské okolnosti, 
podmínky jeho života a díla 

 

 

 

Ţivot a dílo Komenského je obecně téma velmi široké, a není cílem této práce. Vybírám proto 

jen klíčové momenty a jejich společenské okolnosti, které mohou být východiskem pro sběr 

materiálu k tématu, kterým se chci v této práci zabývat. 

 

Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 aţ 5. 11. 1670) byl významným českým teologem, světově 

proslulým pedagogem, filozofem a spisovatelem, poslední biskupem Jednoty bratrské. Je 

autorem celé řady spisů v češtině, latině a němčině. Tyto spisy jsou v mnohém autobiografické 

nebo inspirovány událostmi Komenského ţivota.  

 

„Jestliţe některý z velkých duchů protrpěl a předem proţil, jak lze zmoci zlomové 

situace, pak to byl Komenský! Překonal hlubiny epochálních zlomů a katastrofických 

převratů.“
1
 

 

Jiţ v raném mládí se setkal s prvními válečnými hrůzami, kdyţ na Moravu vtrhlo vojsko 

sedmihradského kníţete Štěpána Bočkaje a vypálilo Stráţnici, kde tehdy třináctiletý Jan 

bydlel.
2
 Lze soudit, ţe tyto nezapomenutelné proţitky zásadně ovlivnily celý Komenského 

násldující ţivot. 

 

 

                                                 
1
 Blaufuß, D., J. A. Komenský, Jeho význam pro vědu, výchovu a mezinárodní porozumění, s. 15. 

2
 Spisovatelka Leontina Mašínová ve své próze Mladá léta Jana Amose čerpá z věrohodných historických pramenů, na 

jejichţ základě staví pravděpodobný obraz Janova dětství a raného mládí. Jak sama uvádí, veškeré zmiňované 

postavy Janovy rodiny a okolí jsou historicky věrohodné a doloţitelné. Pouze bača, důvěrný Janův přítel, je postava 

smyšlená. Právě s touto bačovou postavou vede třináctiletý Jan rozmluvu (s. 206–7), která jako by předurčovala 

celou jeho příští existenci a filozofický náhled na veškeré ţivotní stinné stránky a těţkosti. 

 

„Toţ tak,“ začal, kdyţ se Janík nasytil, „v tobě ţije vzpoura. Jsi jist, ţe si zaslouţíš lepšího osudu neţ být chudým 

sirotkem.“ 

„Vţdyť já vám, strýčku, nic takového neříkal,“ ţasl hoch. 

„Ale já to vidím z toho, cos mi řekl. Vyčítáš Pánu Bohu.“ 

„Nevyčítám,“ zarazil se Janík, „jen bych rád věděl, proč…“ 

Bača si hocha přivinul k boku (…) nechal ho vyplakat a potom poznamenal jemně: 

„Janíčku, proti stesku jsou jen dva léky.“ 

„Které, zeptal se mdle hoch.“ 

„První: ţij tak, aby se jednou lidem stýskalo po tobě.“ 

„Strýčku, co mi toto pomůţe?“ skoro vášnivě vykřikl Jan. 

„Jak by nepomohlo? Mysli na to, jak nejlíp ţít, a nemysli tolik na ty, kdo uţ doţili.“ 

„Coţ na ně mám zapomenout?“ vyčítavě vyhrkl Jan. 

„Zapomenout nemůţeš. Nikdy nezapomeneš, a kdybys nadobro z mysli pustil, byl bys největší nevděčník.“ 

„Vidíte, strýčku!“ 

„Vzpomínej, ale tak, aby z toho nebylo trápení. (…) A nezapomeň, ţe musíš být víc mezi ţivými neţ mezi mrtvými. 

Znal jsem jednu hospodyni v Komně; ta, kdyţ jí umřelo dítě, běhala přes tu chvíli na hřbitov a ţivé děti nechala 

chodit ve špíně.“ 

„A ten druhý lék?“ uţ s větším zájmem se optal Jan. 

„Podívej se, Janíčku – tam dole jsou také sirotci – a menší neţ ty, někteří docela maličcí. Ty uţ se ţivotem 

prodereš. Všecko se, hochu, přeţije, všecko přebolí. Poraníš-li se, dřív se Ti rána zahojí, nebudeš-li ji ustavičně 

prohlíţet a převazovat. Tím se jen jitří. I ty rány, které tebe stihly, se dřív zahojí, budeš-li si všímat víc bolestí 

jiných neţ svých vlastních. To je ta druhá rada. Měj lidi rád.“ 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratrsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autobiografie
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Bělohorským vítězstvím habsburského císaře Ferdinanda II. se Komenský stal ve své vlasti 

psancem a později exulantem. 

Na počátku roku 1622 zemřela jeho první manţelka Magdalena (roz. Vizovská) a dva synové, 

které musel v roce 1621 zanechat ve Fulneku (působil zde 1618–1621) a sám se skrývat. Téhoţ 

roku přišel o veškerý majetek. R. 1623 byla jeho knihovna veřejně spálena na náměstí ve 

Fulneku. R. 1624 byl vydán zákaz všech nekatolických vyznání. 
 

„V tomto období svého tragického ţivotního proţitku má Komenský jen jediné 

řešení ţivotních běd: odvrat od světa, rezignaci, úplné oddání se do vůle boţí.“
3
 

 

Nová ústava Obnoveného zřízení zemského r. 1627 definitivně znemoţnila ţivot nekatolíků v 

českých zemích. Komenský s rodinou (v r. 1624 se oţenil s Marií Dorotou Cyrillovou) odešel 

do polského Lešna, kde nalezli nový domov. 
 

V letech 1641-1642 navštívil Komenský Anglii. Dlouho očekávané vystoupení Komenského 

před parlamentem bylo z politických důvodů na poslední chvíli odvoláno, coţ zapříčinilo jeho 

velké zklamání. 
 

Ještě v Anglii Komenského zastihla pozvání do tří zemí, Švédska, Ameriky a Francie. Veden 

nadějí na pomoc v osvobození českého národa, vybral si Švédy, kteří ho pověřili reformou 

školství. Při vší usilovné práci se stále nevzdával myšlenky na své velké pansofické dílo, 

projekt celospolečenské nápravy. ,,Kéţ bych buď více zmohl nebo méně chtěl“,
4
 svěřuje se 

v dopisech z té doby. Pomoc českému národu se během návštěvy švédských vojsk v Praze zvrhla 

v drancování a rozkradení unikátních Rudolfinských sbírek, coţ zapříčinilo další Komenského 

rozčarování. Po splnění svých závazků odjel r.1648 ze Švédska zpět do Lešna, kde záhy po 

návratu zemřela těţce nemocná manţelka a Komenskému zůstaly dvě malé děti. 
 

Druhý pobyt v Lešně v letech 1648-1650 poznamenal nejen zármutek nad smrtí druhé manţelky, 

ale také zmařená naděje na návrat exulantů do vlasti. Přes veškeré neradostné vyhlídky do 

budoucna, Komenský se nevzdává: 
 

,,Věřímť i já Bohu, ţe po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše 

uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český“
5
. 

 

Za pobytu v Lešně v letech 1654-1656 byl opět Komenský vytíţen nad svoje moţnosti. 

Pokračoval v práci pro církev, psal a vydával spisy, staral se o jednotu, kázal, pečoval o mladé 

kazatele, dozíral na gymnázium. R.1649 se oţenil s Janou Gajusovou, která převzala péči o dvě 

malé děti.  

Během povstání polské katolické většiny bylo nekatolické Lešno napadeno a vypáleno. 

Komenský přišel o dům a veškerý majetek, knihovnu, rukopisy nevydaných děl, tedy výsledky 

usilovné šestatřicetileté práce. 
 

Po krátkém pobytu u přátel přijal pozvání do Amsterdamu, kde mu městská rada nabídla 

čestnou profesuru a finanční podporu. Navzdory veškerým utrpěným ztrátám píše svým 

přátelům, ţe chce: ,,sebrat střepy svých rozbitých nádob (…) a vrhnout se do práce“.
6
 

Přes smutek a zoufalství nad Jednotou zanikající ve válkách a epidemiích Komenský vyzývá 

bratry, aby nepropadali zoufalství, duchovně se obnovovali a plnili odkaz řádu. 

                                                 
3
 Patočka, J., Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. In: Muţ bolesti a naděje, s. 33. 

4
 J. A. Komenský., Přehled ţivota a díla, str. 25 

5
 Tamtéţ, str. 27 

6
 Tamtéţ, str. 30 
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Jedním z posledních počinů Komenského je Unum necessarium, které vydal dva roky před 

smrtí. Jedná se o zamyšlení nad způsobem, jak nezabloudit v labyrintech ţivota. Cestu z nich 

vidí autor v nenásilném hledání pravdy, spravedlnosti, svobody, řádu a svornosti. To vše 

s láskou, pracovitostí, trpělivostí a snášenlivostí. Ţivotní moudrost předpokládá ve správném 

vztahu k přírodě, lidem a Bohu. 

 

,,Jak pošetile jednají ti, kdo se zcela oddávají věcem nepotřebným, zanedbávajíce 

věcí potřebných!“
7
 

 

Komenský zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu, pochován byl v Naardenu. 

 

Osobní tragédie, ztráta rodiny a válečné pustošení země podněcovalo Komenského k otázkám, proč 

je tolik krutosti, zla a utrpení. Znovu a znovu hledal ţivotní jistotu a duševní rovnováhu. Temný a 

nesnesitelný obraz vnějšího světa vyvaţoval pohledem do nitra člověka, do ráje srdce.  

 

Ústřední myšlenkou Komenského děl, jeho nejobecnějším zaměřením, bylo napravovat ne-

dostatky. Tato jeho touha se rodila v srdci, které „dychtilo po obecném dobru“. Svou usi-lovnou 

prací Komenský touţil „smířit celé pokolení lidské“, vyvést ho z mnohých labyrintů, 

zdokonalovat lidi a předcházet tak jakémukoli jejich odlidšťování.
8
 

 

Nadčasová touha napravit člověka a jeho vztah ke světu jakoţto celku vychází z novopla-tónské 

filozofie, která nasměrovala Komenského orientaci na celek, který je nutno řešit a napravovat. 

Vychází z ideje všeobecné harmonie, Paracelsovské myšlenky vztahu makrokosmu (světa) a 

mikrokosmu (člověka). Člověk je obrazem Boţím, má tedy usilovat o harmonii s Bohem a 

zdokonalovat sám sebe, aby tímto obrazem zůstával. 

Ve svém spise Centrum securitatis v roce 1625 uvádí, ţe „jakákoli deviace znamenající 

,jinudost‘a ,samosvojnost‘ uhýbá od podstatného a přináší zmatky, deformace a zkázu“.
9
 

Prozíravá a pečlivá výchova má přivést člověka k rozhodnutí, aby se svobodně do 

harmonického řádu světa zařadil. 

 

Komenský chtěl všem nabídnout cestu k záchraně, k vysvobození, ke spáse. Své všenápravné 

snahy staví na usilovné lidské činnosti, na přetváření přírody, světa, na práci. Jeho představa 

světové harmonie nezůstává v pouhé „spekulativní extázi nad Boţím dílem, v propadnutí 

kontemplativní pasivitě, oddávající se vanutí Boţího ducha“
10

. Svět pro něj není definitivní 

daností, poskytuje prostor pro tvořivou činnost. 

 

Sám sebe nazval „muţem touhy“, dodejme, ţe touhy po ustavičném zdokonalování všeho.
11

 

 

Měl na srdci kulturně vzdělávací práci pro dobro všech, nápravu společnosti jakoţto celku. Chtěl 

probouzet svědomí a odpovědnost. Touţil po všestranném zušlechťování, přinášejícím vzájemné 

pochopení radost a prospěch. Jeho cílevědomá činorodost vysvítá z Porady: 
 

„Nám jde o lepší budoucnost, a proto se nesmíme zastavit v hledání prostředků, 

které ji mají umoţnit.“
 12

 

                                                 
7
 J. A. Komenský, Přehled ţivota a díla, str. 35 

8
 Čapková, D., Muţ touhy. In: Muţ bolesti a naděje, s. 45. 

9
 Tamtéţ, s. 46. 

10
 Palouš, R., Komenského Boţí svět, s. 49. 

11
 J. A. Komenský, Přehled ţivota a díla, s. 35. 

12
 tamtéţ, s. 35. 
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2. Vybrané filozofické spisy Komenského 
 

 

 

2.1 Labyrint světa a ráj srdce 
 

 

Labyrint vznikl v letech 1923 aţ 1927, kdy Komenský pobýval pod ochranou Karla staršího ze 

Ţerotína. Suţovalo ho pobělohorské neštěstí národa a bolest nad ztrátou rodiny. Ţil v osamění a 

jedinou četbou, kterou se zde mohl utěšovat, byla Bible. 

 

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE 

to jest 

 

Světlé vymalování, 

kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není 

než matení a motání, kolotání 

a lopotování, mámení 

a šalba, bída a tesknota a naposledy 

omrzení všeho a zoufání: 

ale kdož doma v srdci svém sedě 

s jediným Pánem Bohem se uzavírá, 

ten sám k pravému a plnému mysli upokojení 

a radosti že přichází. 

 

Podtitul Labyrintu vznikl nejen na pozadí aktuálních událostí v české zemi. Komenský nahlédl i 

pod povrch doby. 

 

„Byl si vědom, ţe jedna epocha evropských dějin končí a přichází nová. S bolestí 

zjišťoval, ţe doba, v níţ mu bylo dáno ţít, je poznamenána prudkými společen-

skými otřesy. Viděl zostření napětí mezi jednotlivými společenskými stavy, to, co 

jeho anglický současník, filosof Hobbes, označil jako ,boj všech proti všem‘.“
13

 

 

Západoevropské země prošly bouřlivým obdobím osvobození od středověkých pověr, končila 

feudální spoutanost hospodářská i náboţenská. Nastala doba renesančních objevů a čilého 

obchodního ruchu, který pozvolna začal nabývat forem vznikajících kapitalistických vztahů. 

Útisk a vykořisťování chudých vrstev obyvatelstva rostl úměrně se sílící rozhodující mocí 

peněz. 

 

Komenský ţil v době prvních známek nástupu nového společenského řádu, úpadku mravů, 

kulturní úrovně a občanských ctností, loupeţivých válek, všeobecného rozvratu, právní 

nejistoty. V tom všem proţíval bytostnou potřebu pochopení řádu světa a společnosti, nalezení 

smyslu ţivota a východiska z dobových zmatků. Snaţil se přijít na to, proč se zhroutily veškeré 

sny humanistů o ideální společnosti a šťastném ţivotě. Proč veškeré návrhy na změnu a 

zlepšení společenských vztahů se ukázaly být jen pouhými teoriemi. Pokoušel se odhalit, kde se 

v lidech bere touha po moci a penězích, proč bohatství nabývá vrchu nad poctivou prací 

a ušlechtilostí. 

                                                 
13

 Komentář k Labyrintu světa, s. 4. 
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Významnou pohnutkou pro vznik Labyrintu je do značné míry i osobní situace Komenského, 

kdy okolnosti zcela rozvrátily jeho ţivot a změnily veškeré jeho představy a plány. 

 

Labyrint je alegorickým obrazem města, zkaţeného světa, bídy a smutku lidského sobectví, 

špatnosti, lţi a násilí, nepřátelství a přetvářky ve všech stavech a povoláních. Protipólem je ráj 

srdce, jehoţ nalezení předpokládá hledání vnitřní duchovní síly. Nastíněným obrazem ráje je 

zde harmonická společnost křesťanů, kteří spolu soucítí a pomáhají si.  

 

Komenský se při psaní Labyrintu nechal inspirovat spisy německého reformátora Johana 

Valentina Andreae. Tento svůj spis, který vznikal v době největší duchovní tísně, označil 

Komenský s nadsázkou jako „literární cvičení“. Jak uvádí Floss, „Zpochybnil v něm všechno, 

čemu věřil, v co doufal. Vysmál se v tomto díle sám sobě“.
14

 

 

Pod tlakem společenských událostí i tragické osobní ztráty byl nucen od základu přehodnotit 

význam všeho, čemu od dob svého mládí přikládal význam. Jeho představa ,,theatru světa“, 

tedy světa jakoţto místa zajímavého a vstřícného k ţití, studiu, práci, zkoumání přírody a 

zákonitostí ţivota, se zhroutila. 

 

Postavení kazatele na Komenského kladlo poţadavek povzbuzovat, utěšovat a přinášet naději 

lidem kolem sebe. Neměl k tomu dostatečnou víru, ani naději, utíkal tedy do samoty, aby svou 

malomyslností nezvětšoval utrpení těch, kteří od něj očekávali povzbuzení a podporu.  

 

Knihu Komenský dedikoval Karlu st. ze Ţerotína r. 1623 a vydal v Lešně r. 1631. 

                                                 
14

 Floss, P., Labyrint srdce a ráj světa, s. 51. 



 12 

2.2 Truchlivý 
 

 

Komenského spis Truchlivý vznikl přibliţně ve stejné době, tedy za stejných okolností autorova 

ţivota, jako Labyrint světa a ráj srdce. Tato díla bývají řazena do stejné skupiny tzv. útěšných 

spisů. 
 

Prvnímu dílu spisu Truchlivý dalo vzniknout hledání naděje a odvahy, pevného bodu, na kterém 

by byl schopen stavět svou další existenci. Autor provádí „analýzu duševního stavu všech, kteří 

trpěli jako on. Prochází všemi stádii skepse, zklamání a strachu, za všechny klade děsivé otázky 

a námitky, které se jiní báli vyslovit. Truchlivý je zpodobněním duševního stavu člověka, který 

ztratil jistoty rozumové i náboţenské.“
15

 

Hloubku osobní krize autorovy lze vyčíst ze slov postavy Truchlivého: 
 

„Takţe by jiţ zaškrcení libovala duše má, jakţ Job řekl, a smrt nad ţivot.“
16

 

 

Po překonání nejhlubší ţivotní krize, kdy v Truchlivém uvádí, ţe by ,,bylo lépe postaviti smrt 

nad ţivot“ a po překonání krize duchovní, kterou odráţí spisy O sirobě a Pres Boží, vrací se 

opět Komenskému víra v lepší budoucnost. Touha po ţivotě opět nabývá vrchu nad smrtí, 

aktivita nad pasivitou, potřeba činu nad sebelítostí a pasivní oddanosti krutému osudu. 
 

První dvě části Truchlivého vznikly v letech 1622–1624. K nim později přičlenil, jako třetí 

a čtvrtý díl, relativně samostatné spisky Řvání hrdličky v rozsedlinách skálních a skrýši pří-kré 

dlouho zůstávající (1651) a Smutný hlas zaplášeného hněvem pastýře k rozplášenému 

hynoucímu stádu (1660). 
 

Truchlivý I a stejně tak i Truchlivý II je podán formou dialogu. Jde o rozmluvu zoufalé lidské 

duše s Rozumem, Vírou a Kristem. Navazující další dva díly jsou monologické nářky 

českobratrské církve a jejího posledního domácího pastýře-biskupa, tedy samého Komen-

ského, nad osudem církevního společenství, ztrácejícím vývojem politických událostí půdu pod 

nohama. 
 

Všechny tyto čtyři spisy spolu souvisejí rozvíjením a stupňováním pocitu opuštěnosti a ztra-

cenosti a přes veškeré zoufání následným odevzdáním se do Boţí vůle. Autor hojně vyuţívá 

biblické citáty a odkazy k Písmu. 
 

Sám Komenský píše o Truchlivém v latinském listu amsterodamskému nakladateli a tiskaři 

Petru van den Berge-Montanovi: 
 

„Kdyţ temnoty běd houstly roku 1623 a zdálo se, ţe není uţ naděje na ţádnou 

lidskou pomoc či radu, zmítán úzkostmi a pokušeními bez konce, volal jsem 

v hluboké noci (kterou jsem uţ s několika předešlými trávil beze sna) k Bohu 

s nezvyklou horoucností; vyskočil jsem z loţe, popadl Bibli a modlil jsem se, aby 

mi Bůh neodpíral svou duchovní útěchu, kdyţ uţ nepostačuje ţádná lidská. 

Namátkou jsem otevřel Izaiáše, četl jsem jej se vzdycháním dál a dále, a jakmile jsem 

pocítil, ţe se zármutek rozptyluje, popadl jsem pero a začal zapisovat (ať uţ pro budoucí 

potřebu vlastní, kdyby se ty hrůzy vrátily, anebo pro jiné věřící) svoje předešlé úzkosti i 

ty boţské protiléky, ona boţská slunce vycházející k rozptýlení temnost. 

                                                 
15

 Floss, P., Labyrint srdce a ráj světa, s. 55. 
16

 Komenský J. A., Truchlivý. In: Floss, P., Labyrint srdce a ráj světa, s. 53. 
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Kdyţ jsem pak přešel k jiným prorokům a ostatním knihám boţského Zákona 

(lahodnějšího pokrmu jsem v ţivotě neokusil, neţ bylo tenkrát ono sbírání boţích 

útěch), shledal jsem v něm přemnoho myšlenek napomáhajících k uspokojení mysli 

v Bohu a začal jsem je pořádat v dialogy. 

Napřed to byl rozhovor zkormoucené Duše s Rozumem vlastním, který se ji pokouší 

utěšováním vzpruţit (…). 

Pak přišla na pomoc víra, přikládajíc náčinky z Písma; leč i ona s malým účinkem. 

Nakonec přicházel Kristus: vysvětloval tajemství svého kříţe; vykládal, jak je pro 

člověka spasitelné být před zrakem boţím strádáními poníţen, zkrušen, potřeben, 

vniveč obrácen; a tak navracel duši konečně úplný pokoj, potěšení a veselí“
17

. 

 

 

Obsah spisu napovídá jiţ samotný úvod: 

 

TRUCHLIVÝ 

to jest 

 

Smutné a tesklivé člověka křesťanského 

nad žalostnými vlasti a církve bídami naříkání: 

v kterémž se jemu nejprve Rozum, potom Víra ozývají, 

potěšovati ho, ale nadarmo, usilujíce; 

za tim tedy Kristus vystoupě, 

zůřivě jej z netrpělivosti obviňuje, 

místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, 

bolesti jemu ulehčuje, časné i věčné vysvobození zaslibuje, 

i jak by se k obojímu hotoviti měl, poučuje 

 

TRUCHLIVÉHO 

DRUHÝ DÍL 

to jest 

 

Rány obnovující a jitřící se v člověku tesknosti 

v čas dlouho trvajících božích metel a těžkostí: 

kdež tělo déle již bíd snášeti se zpěčuje; 

a tesklení jeho ačkoli Rozům osvícený 

zahnáti všelijak se snažuje, nemůže však; 

jako ani Víra; až Kristus, opět se ozva 

dokonalou jemu ku pozbytí hrůz 

a nabytí mysli dobré cestu ukazuje 

 

Po neuspokojivém hledání odpovědí na otázky po smyslu ţivota a utrpení v rozmluvách 

s Rozumem a Vírou, uchyluje se Truchlivý k poslední naději a nejvyšší autoritě, Hospodinu 

a Jeţíši Kristu. 

 

„Milosrdenství zajisté jeho převeliké jest, ţe jsme do konce nevyhynuli, slitování 

jeho nepřestávají, ale nová jsou kaţdého jitra, dobrý jest Hospodin těm, kdoţ 

očekávají na něj, duši té, která ho hledá. (…) Zachovals při ţivotu duši, aniţ jsi 

dopustil, aby se poklesla noha naše. Nebos nás jen toliko zprůboval, ó Boţe, 

                                                 
17

 Komenský, J. A., Truchlivý I, II; s. 317. 
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přečistils nás, jako přečištěno bývá stříbro, uvedl nás do léče, krutěs souţil bedra 

náše, vsadils na hlavu naši člověka: vešli jsme byli do ohně i do vody, avšaks nás 

vyvedl do rozvlaţení (Ţ 66,9). Nýbrţ všecko, coţ se dálo při nás, činils pro dobré 

naše, Hospodine Boţe náš. 

 

„Porozumívám, ţe ty sám všecko jsi: kdo předivné správě tvé rozumí, nemá se proč 

rmoutiti ani čeho lékati, kdo všemohoucí ochranu tvou při vyvolených tvých 

rozvaţuje. Ale já jsem nesmyslný byl jako hovádko hloupé, ledačims se plašící: 

jeţto sám ty, Hospodine, dechnutím svým všecky vzteklosti světa i pekla řídíš. 

Blahoslavený jest, kdoţ rozumí, jak dobré jest milosrdenství tvé a silná pravice tvá 

k konání toho, coţ předuloţila prvé, aby se stalo.“
18

 

                                                 
18

 Komenský, J. A., Truchlivý I, II; s. 115. 
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2.3 Via lucis, Cesta světla 

 
 

Cesta světla je útlý spisek, ve kterém Komenský analyzuje světlo z fyzikálního hlediska, 

převádí tyto poznatky do lidské a duchovní úrovně. Následně předkládá podrobný návod, jak 

postupovat a dosáhnout „vnitřního světla“, tedy jasné mysli, srdce a celkově osobnosti jedince 

jako takové. 

 

Autor zmiňuje tři druhy světla: věčné, vnější a vnitřní. Věčné světlo je „ona nepřístupná záře, 

v níţ přebývá Bůh ...“, vnější světlo vnímáme zrakem, vnitřní světlo je „záře zaţehnutá v mysli 

rozumného tvora, osvěcující a řídící ji na jejích cestách“
19

. 

Vnitřní světlo poukazuje na tři základní sloţky člověka: rozum, vůli a cit. 

Rozumem se člověk snaţí postihnout pravdu o věcech, jejich vzájemných vztazích. Pravou 

znalost, rozváţné a prospěšné uţívání všeho nazývá autor moudrostí. V protikladu stojí 

neznalost věcí, mající za následek „malátnost a tupost mysli“
20

. 

Vůlí člověk usiluje o dosaţení dobrých věcí, aby se z nich mohl radovat. 

Třetí stupeň vnitřního světla je ve svědomí a citu. „Neboť jasnost a radost srdce vznikly z pravdy 

poznané smysly a z účasti na svatosti.“
21

 

 

Rozumnosti a moudrosti nelze dojít bez neustálého, nicméně velmi obezřetného, přísunu 

objektivních informací
22

, jejich zařazování, vyhodnocování. Podmínkou „zářící osobnosti“ pak 

je nespokojovat se načerpanými informacemi, nýbrţ jich prakticky vyuţívat, realizovat je a 

průběţně přehodnocovat. Nezbytné jsou aktuální změny postojů a flexibilní přístupu k ţivotním 

situacím. 

 

„Tak rozum, aby viděl věci čistě, musí být prost jakékoli předpojaté myšlenky.“
23

 

 

Komenský uvádí šest cest, jak „vštěpovat rozumové světlo do lidských myslí“
24

: 

1. bezprostřední a přesný pohled na jednotlivé věci; 

2. ,,vzájemná řeč“, tedy otevřená komunikace mezi dvěma lidmi; 

3. veřejná shromáţdění, kde se „vkusnou stručností mohou současně mnozí učit právě tomu 

nejlepšímu“
25

; 

4. písemné záznamy, především jako prostředek pro předávání poznatků a moudrosti budoucím 

generacím; 

5. knihtisk (ve své době skutečně převratný vynález); 

6. mezinárodní styky. 

 

Smyslem a vyvrcholením těchto výše uvedených šesti cest je cesta sedmá, tedy předávání 

poznatků a vědomostí ostatním
26

. 

                                                 
19

 Komenský J. A., Cesta světla, s. 80. 
20

 „Nebo jestliţe se mysl vrozeným pudem zmítá sem a tam, a přesto chce někam dospět, naráţí nejen na ustavičné 

překáţky domněnek, nýbrţ upadá i do jam omylů, stojí jako na jakýchsi svazích, kde je ohroţena sklouznutím a 

zřícením, aţ konečně upadá v záhubu.“ Tamtéţ, s. 80. 
21

 Tamtéţ, s. 80. 
22

„Aby věc byla viděna jasně, je třeba ji postavit: 1. před jasné oko, 2. v jasném světle a průzračném prostředí bez 

lomu, 3. v náleţité vzdálenosti. Podobně aby se jasněji rozumělo věcem, předkládej je (1) bystrému duchu, (2) 

jasně, náleţitým světlem metody (3), kdyţ byla vzbuzena pozornost a dáno dostatečně času. Pak ji nemůţe 

nepochopit.“ Tamtéţ, s. 80. 
23

 Tamtéţ, s. 104. 
24

 Tamtéţ, s. 120. 
25

 Tamtéţ, s. 121. 
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2.4 Unum Necessarium, Jedno nezbytné 

 
 

Obsah posledního filozofického spisu Jedno nezbytné, stejně tak jako Truchlivého, napovídá 

autor rovněţ v samém úvodu: 
 

JEDNO NEZBYTNÉ 

vědět, 

 

co člověk skutečně potřebuje v životě, 

ve smrti i po smrti, 

které ne nezbytnými věcmi světa znavený 

a k jednomu nezbytnému se uchylující stařec 

J. A. Komenský, 

v sedmdesátém sedmém roce svého věku 

předkládá světu k úvaze. 
 

Traktát Unum Necessarium věnoval Komenský na sklonku svého ţivota Anglickému admirá-

lovi Ruprechtovi Falckému proto, aby s jeho přímluvou získal peněţitou podporu pro Jednotu 

od anglického dvora. Věnování, uvozující celý spisek, zní: 
 

„Nejjasnější kníţe, 

celý svět hřeší proti radě, kterou Varro dával opatrnému hospodáři nebo komu-koli, 

kdo šel na trh: Nekupuj, co ti chybí, nýbrţ to, čeho je nezbytně třeba! Ačkoli je celý 

svět trţiště nejrůznějšího zboţí a plný těch, co zboţí prodávají, nakupují 

a prohlíţejí, je mezi těmito třemi skupinami jen málo těch, kteří dovedou rozeznat 

nezbytné od ne nezbytného. Bez rozdílu kladou vedle sebe dobré i špatné věci, 

nezbytné a zbytečné, uţitečné a škodlivé, drahocenné i bezcenné. A ještě víc 

udivuje a zaráţí, ţe se častěji vystavují, chválí, prodávají a kupují spíše věci 

zbytečné neţ nezbytné, spíš škodlivé neţ uţitečné, spíš špatné neţ dobré. Z toho 

vzniklo přísloví, ţe svět chce být klamán.“
27

 
 

Jedná se o zamyšlení nad způsobem, jak nezabloudit v labyrintech ţivota. Cestu z nich vidí 

autor v nenásilném hledání pravdy, spravedlnosti, svobody, řádu a svornosti. To vše s láskou, 

pracovitostí, trpělivostí a snášenlivostí. Ţivotní moudrost předpokládá ve správném vztahu 

k přírodě, lidem a Bohu. 
 

„Jak pošetile jednají ti, kdo se zcela oddávají věcem nepotřebným, zanedbávajíce věcí 

potřebných!“
28

 
 

Jiţ sám název první kapitoly „Jak se celý svět topí ve zbytečnostech, unavuje nesnázemi a sel-hává 

v záměrech, to se ukazuje na příkladech, které se stále opakují“ vypovídá jednoznačně 

o stěţejní myšlence a poselství spisu. 
 

                                                                                                                                                           
26

 „A aby to, čeho dosáhli jen někteří, obdaření bystřejším nadáním, mohli potom chápat všichni po odhalení 

a jasném umístění tajemství ve světle, které by nebylo jiţ tak těţké chápat jako dříve, ale bylo by snadné, 

dobrovolné a příjemné pro obecný soulad ve všem, ukázaný všem.“ Komenský, J. A., Jedno nezbytné, s. 125. 
27

 Tamtéţ, s. 21, 22. 
28

 Komenský, J. A., Přehled ţivota a díla, s. 35. 
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„Člověk, který byl stvořen k obrazu boţímu, se zabývá věcmi, jejichţ pánem byl 

učiněn, trojím způsobem. Za prvé je pozoruje, aby poznal, čím ta která je. Za druhé 

s nimi nějak zachází, aby si je tak či onak přizpůsobil pro svou potřebu. Za třetí si jimi 

slouţí pro potěšení, k rozkoši.“
29

 
 

Komenský z toho usuzuje, ţe štěstí člověka spočívá: 

1. v jasném světle poznání, rozeznávajícího správně různost věcí; 

2. v příznivém sledu činností vytvářejících spolehlivá díla; 

3. v bezpečném uţívání dobrých věcí k pravému nasycení a klidu mysli. 

 

Rovněţ neštěstí je, podle Komenského, trojí: 

1. omyly mysli (při poznávání klam smyslů, omyl, nepravdivost); 

2. chybná činnost (váhání, chybování a nestálost); 

3. zklamaná touha (při získávání; zklamání s trvalým a trýznivým hladem po předmětech touhy). 

 

Ve všech dobách si zboţní a moudří stěţovali, ţe 

1. vše je mezi lidmi zmateno; 

2. práce je samá nesnáz a nenese ovoce; 

3. rozkoše vystřídaly bolesti a trvalá trápení ducha. 

 

Král Šalomoun, skrze všechny své omyly a trápení zjišťuje, ţe nevystihne začátek ani konec 

díla, které koná Bůh
 
(Kaz 3,11), ţe nemůţe prozkoumat smysl věcí, které jsou pod sluncem,  a 

čím víc o to usiluje, tím méně nalézá (Kaz 8,17) Došel k závěru, ţe ačkoli Bůh stvořil člověka 

dobrého a přímého, lidé se stávají pošetilými tím, jak se vzájemně matou (Kaz 7,30) a také k 

tomu, ţe svou prací nezíská člověk nic neţ únavu (Kaz 1,14). 

 

Filozofové i všichni ostatní, kteří usilují o moudrost, marně hledají léky proti bludům v myšlení a 

proti bolestem ţivota. Rovněţ tak výsledkem úsilí astronomů, zeměpisců, kronikářů, lékařství, 

chemie a alchymie jsou jen myšlenkové labyrinty, ze kterých není úniku. Ani politika či právní 

věda není s to udrţet lidské záleţitosti v pořádku, míru a pokoji, jak „o tom svědčí trvalé války 

mezi národy a vládami (které odporným způsobem pustoší svět)“
30

. 

 

Ani náboţenství nepřináší útěchu ve všech světských zmatcích, není cestou z prudkých bouří k 

bezpečnému přístavu. Samo se stalo, díky štěpení na mnoho jiných, zmateným labyrintem. 

Řešením není ani pohanství, ani ţidovství, degradující ve farizeismus. 

 

„Je snad tedy něco pod sluncem, co by bylo prosté labyrintů, sisyfovských bal-vanů 

a tantalovských zklamání? Aţ dosud nic. Stejně stará jako svět jsou ta tři zla, která 

trvale provázejí lidský rod (omylů poznání je bez konce, nekonečná je únava a 

téměř trvale zklamaná jsou přání) (…) Ačkoliv nikdo si nepřeje, aby ho rozum 

podváděl nebo klamal, aby své síly mařil neuţitečně a přicházel o to, po čem touţí, 

zakusí časem všichni, ţe je rozum zklame, ţe usilovali zbytečně, a ţe nemohli 

získat, co si přáli.“
31

 

 

Přesto se však lidé stále znovu vracejí ke své touze rozumět bez omylů, nalézat odpočinutí od 

prací a přece jednou dosáhnout svých přání. Bůh totiţ tuto naději v lidech neustále probouzí, 

povzbuzuje k hledání východů z labyrintů světa. 

                                                 
29

 Komenský, J. A., Jedno nezbytné, s. 27. 
30

 Tamtéţ, s. 37. 
31

 Tamtéţ, s. 40. 
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V kapitole nazvané „Jediná příčina všech zmatků ve světě je v tom, ţe lidé nerozeznávají 

nezbytné od ne nezbytného, ţe nezbytné věci opomíjejí a zbytečnými se nekonečně 

zaměstnávají, zaplétají a matou“ se Komenský pokouší odkrýt kořeny zla (věčného lidského 

bloudění, únavy, která nenachází klidu, trvalého zklamání), aby mohly být nalezeny pravé léky. 

 

„Říkám však, ţe ta prvotní trvalá příčina je ta jedna, ţe lidé buď nedovedou, nebo 

se nesnaţí, anebo zatvrzele nechtějí rozlišovat cenné od bezcenného, tj. nezbytné od 

ne nezbytného, uţitečné od neuţitečného či škodlivého a ţenou se jako stádo, ne, 

kam je třeba jít, ale kam se jde; nebo ţe se nemíní vzdát toho, co se jim jednou 

zalíbilo, ať je to dobré nebo špatné.“
32

 

 

Kořenů zla je, podle Komenského, celá řada. Lidé se zpravidla starají o cizí věci a nedbají 

o vlastní. Zabývají se malichernostmi, chtějí vyjmout smítko z cizího oka, ale trám ve vlast-ním 

oku nevidí. Všichni sice mluví o tom, ţe chtějí to dobré, ale jakmile zjistí, co by pro získání 

dobra museli podstoupit, nebo se „k sladkosti přimísilo něco hořkého“, pak chtění se rychle 

mění v nechtění. 

 

„Z toho plyne, ţe svět je plný lidí, co hledají pravdu, a přesto bloudí, kteří horlivě 

pracují, a přesto mrhají silami, kteří sotva dechu popadají, kdyţ se ţenou za 

vytouţenými věcmi, a přece jich nedosáhnou – a kdyţ snad ano, pak nevědí, jak by 

z nich mohli mít uţitek, a tak jsou znovu nespokojeni.“
33

 

 

Komenský jako příklad uvádí pomateného člověka z Lodě bláznů Jana Geilera. Ten měl 

,,takovou zálibu v holích nebo berlích, ţe jakmile někde spatřil dřevo podobné holi, hned je 

zvedl, takţe někdy jich nesl takový svazek, ţe sotva šel…“ Ovšem i jinde, mezi všemi stavy, 

lze spatřit ,,směšné nosiče holí a tvůrce vlastních labyrintů“
34

. 

 

„Kdyţ se vysvětlilo, jak je nezbytné umět rozlišovat mezi nezbytným a zbytečným, 

ukáţe se, co nazýváme nezbytným, proč v kaţdé věci máme jedno nezbytné hledat a 

co dělat, abychom je nalezli“.
35

  

 

Svět je labyrint plný bloudění, trmácení a přeludů. Lidé jsou sami tvůrci svých neštěstí, která 

způsobují svou netečností, s níţ přehlíţejí věci nezbytné a uţitečné a zaplétají se do zbyteč-

ných a škodlivých. 

 

Komenský zdůrazňuje „Jak je nezbytné dodrţovat Kristovo pravidlo o jednom nezbytném, 

protoţe jen ono můţe ukázat cestu z labyrintu světa, dát úlevu od jeho břemen a v jeho hladu 

nasycení“. 

 

A dále uvádí jak tomu učil Kristus svými slovy a příklady. Apeluje na to, aby se lidé neza-

plétali do zbytečných věcí, ve všem svém jednání se věnovali jen těm podstatným. Tím by se 

vyhnuli nesnázím vznikajícím z mnoha zmatků. 

 

 

                                                 
32

 Komenský, J. A., Jedno nezbytné, s. 44. 
33

 Tamtéţ, s. 45. 
34

 Tamtéţ, s. 56. 
35

 Tamtéţ, kapitola 3. 
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Kdo se při práci „usilovně věnuje jen nezbytným pracovním povinnostem nebo jednomu dílu, a 

to tak dlouho, dokud je nedokončí, nemůţe přece nevidět, jak se před ním zmenšuje hro-mada 

toho, co má udělat, a za jeho zády roste jako hora toho, co vykonal“
36

. 

 

Člověk by neměl touţit po mnoha věcech najednou, spíše by měl mírnit své touhy a spokojit se 

s tím, co má. Komenský zde cituje řeckého stoického filozofa Epiktéta: 

 

„V ţivotě se má člověk chovat jako na hostině. Kdyţ předkládaný pokrm přijde aţ k 

tobě, skromně natáhni ruku a vezmi si. Ještě u tebe není? Zdálky si nedělej 

laskominy. Minul tě? Nemysli na to.“
 37

 

 

Člověk by měl sám sebe znát a měl by sám sobě dobře vládnout. Štěstí by měl čekat „spíš od 

sebe sama a od svých podstatných částí, těla, ducha a duše, neţ od vnějších vedlejších, jako 

jsou pokrmy, oděv, příbytky, jmění, lidská přízeň a podobné přívěsky ţivota; ty jsou často, 

uţívá-li se jich nevhodně, spíš břemenem neţ úlevou, spíš překáţkou neţ pomocí, spíš na škodu 

neţ k prospěchu“
38

. 

 

Střídmost doporučuje Komenský rovněţ v mnoţství přátel, pro radu stačí jeden nebo dva. 

Neměli bychom se míchat do cizích záleţitostí, skutkem, myšlenkou ani úvahami. Unikneme 

tak značnému mnoţství labyrintů. 

 

Vţdy bychom měli „Pilně zachovávat, co ţivot posiluje ... a varovat se toho, co zdravotnímu 

stavu škodí“.
39

 To znamená vhodnou stravu, dostatek pohybu, odpočinku, osvěţení mysli, 

počestné potěšení, pokornou úctu a poslušnost před Bohem. Neměli bychom smysly zava-lovat 

přívalem podnětů, naopak, měli bychom jim předkládat pouze to, co je nutné vědět. Svobodnou 

vůli bychom měli trénovat, neboť ,,není skutečně svobodný ten, kdo neovládá sám sebe“
40

. 

 

Nejdůleţitější pro člověka je, aby se spokojil se sebou samým, se svými vnitřními hodnotami a 

dary, o které ho nikdo a nic nemůţe připravit. 

„Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí sebe sama?“ (Lukáš 9,25) 

 

Souhrnem nejvyšší moudrosti tedy je: 

 

 „I. Nezatěţovat se ničím, co přesahuje ţivotní nezbytnosti, spokojit se s málo věcmi, 

slouţícími k pohodlí, a chválit Boha. 

 II. Jestliţe ty pohodlné chybí, spokojit se pouze s nezbytnými. 

III. Přijdeš-li i o ně, snaţ se zachovat sebe sama. 

IV. Nemůţeš-li ani sebe zachovat, zřekni se sebe, jen abys Boha neztratil. Kdo totiţ má Boha, 

můţe všecko postrádat, poněvadţ má na věky své nejvyšší dobro s Bohem a v Bohu.“
41

 

                                                 
36

 Komenský, J. A., Jedno nezbytné, kapitola 4. 
37

 Tamtéţ, s. 70. 
38

 Tamtéţ, s. 79. 
39

 Tamtéţ, s. 82. 
40

 Tamtéţ, s. 83. 
41

 Tamtéţ, s. 181. 
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3. Životní hodnoty vyplývající z díla Komenského a vybraných titulů 
komeniologické literatury 

 

 

 

Komenský byl teologem, filozofem, pedagogem, politikem, slovesným umělcem. Všechny tyto 

obory se v jeho osobnosti doplňují, mnohdy nelze rozlišit jasné hranice mezi nimi. 

 

Nahlíţel do světového labyrintu ,,synkriticky“, zákonitosti jedné oblasti přenášel, veden 

neutuchajícím zápalem pro poznání, do oblastí jiných. 

 

Zároveň byl člověkem, ţijícím v době těţkého národního dramatu, pronásledovaným politic-

kými okolnostmi i nenahraditelnými osobními ztrátami.  

 

Z jeho písemných vzpomínek, vyznání a zpovědí můţeme vysledovat řadu ţivotních hodnot, 

poznatků a postojů, které mu slouţily jako opěrné body ve chvílích těţkých ţivotních okol-ností 

a zkoušek. 

 

 

 

3.1 Víra a důvěra v Boha, opora a naděje v Bohu, láska k Bohu, 

víra v Boží pomoc 
 

 

Radim Palouš definuje víru jako Boţí dar, předpokládající důvěřivou povahu, výchovu k víře, 

kladný vliv důvěryhodných lidí coby vzoru volajícího po nápodobě. Nad všemi těmito vněj-

šími okolnostmi způsobenými řízením Boţím však stojí rozhodnutí člověka, jinými slovy 

„Důvěra absolutní se můţe zjevit, jestliţe lidské amen je důvěryhodné“
42

. 

 

Komenský nalézá v Bohu zdroj, který mu napomáhá překonávat ţivotní těţkosti. Hybnou silou, 

která konstituuje pravé lidství, jak sám konstatuje, je láska. V jeho případě láska k Bohu, pozna-

telnému v Jeţíši Kristu a k lidem. 

 

„Byl jsem ještě chlapec, kdyţ mně zemřeli oba rodiče. Zpozdilostí poručníků jsem 

byl tak zanedbán, ţe jsem teprve v šestnáctém roce svého věku okusil základů 

latiny. Dobrotivostí boţí se přesto stalo, ţe přirozená chuť do té míry podnítila 

ţíznivou touhu, ţe jsem se od té chvíle nepřestal snaţit a pracně usilovat o to, čím 

by se daly napravit škody ztraceného věku, a to nejen jiţ pokud jde o mne, ale 

i o jiné.“
43

 

 

V Bohu nalézá rovněţ zdroj radosti, potěšení, naplnění lidské touhy po kontaktu s oblastí 

nadpřirozenou, která přesahuje naše chápání, smysly a rozum. 

 

„... kdyţ mi poţehnání dával, nevím, jakou pochotnost a v srdci rozvínající se radost 

sem cítil: a porozuměl sem vpravdě, ţe pravá theologia mocnějšího a pro-

nikavějšího cosi jest, neţli jakţ se toho vůbec zakouší.“
44

 

                                                 
42

 Palouš, R., Dobrodruţství pobytu vezdejšího s. 113. 
43

 Komenský, J. A., Pansophiae Praeludium, 1637. In: O sobě, s. 32, 33. 
44

 Tentýţ, Labyrint světa a ráj srdce, 1623. In: O sobě, s. 37, 38. 



 21 

Realisticky kombinuje víru v nadpřirozenou Boţí pomoc s vírou v pozitivní účinky pohybu na 

čerstvém vzduchu: 

 

„Já jsem ve čtrnáctém roce tohoto století urazil cestu z Heidelberku do Prahy zcela sám a 

pěšky, jsa bezpečen průvodem stráţného anděla a pevným zdravím. Příčinou té pěší cesty 

bylo totiţ, ţe mi jiţ nezbývalo mnoho z cestovného, a rovněţ jsem právě od pohybu 

očekával pozdravení z nemoci a také jsem se v té naději nezklamal.“
45

 

 

Komenský se často ve svém díle obrací ke starozákonním postavám a prorokům. Do své sou-

časnosti a nových souvislostí promítá jejich tehdejší společenskou funkci. Do jisté míry se 

s nimi ztotoţňoval, jiţ ve svých pětadvaceti letech prohlásil: „Já, co činím, z nucení vědomí 

svého činím.“
46

 

 

V těţkých dobách vyhnanství a osobních ztrát, kdy „těţkostí a teskností naplněné srdce v sobě 

nosil“, na něj v plné síle doléhaly hrůzy, jeţ postihly milovaný národ. V návalech deprese v 

bezesných nocích, jak se svěřil v dopise tiskaři Montanovi, vstával k modlitbám a čtení Písma, 

ve kterém hledal zklidnění, které mu vlastní nitro, naplněné úzkostí, nebylo schopno 

poskytnout. 

 

Pokoušel se dobrat smyslu utrpení a tím utěšit sebe i ostatní, neméně potřebné. Jako by, po 

způsobu biblických patriarchů, sváděl zástupný zápas s Bohem, zápas se zoufalstvím a re-

zignací. 

 

Výsledkem jsou jeho útěšné spisy, teocentrické řešení otevřené světu a lidem. Střed bytí, pevný 

bod člověka nalézá mimo člověka a jeho soběstačnost. Jediný způsob, jak se ve světě neztratit, 

ale věnovat se mu, nalézá v odklonu od sebe samého, od do sebe pohrouţeného lidství s jeho 

nekonečným tíhnutím k zoufání. 

 

„... ţe se všecky lidské věci točí k závrati a jak všichni, kdo ulpívají na okrajích 

věcí, nutně jsou zároveň strţeni, násilně zmítáni a odtrhováni, takţe nakonec musí 

vypadnout a zhynout, naproti tomu v jediném Bohu, věčném středu věcí, ţe je 

věčný klid a jistota před zánikem;“
47

 

 

Dopis panu Karlovi staršímu ze Ţerotína v roce 1923 uzavírá slovy: 

 

„Nyní nepřeji Tvé jasnosti nic jiného, neţ aby mile ţila svému Kristu, jsouc 

bezpečna před světem a před Satanem, a aby s plesáním očekávala, ţe se jí 

plným právem dostane ţivota, který bude následovat po tom zdejším (ach, tak 

bídném!)“
48

 

 

Roku 1624 se cestou do Polska ve Šprotavě Komenský seznámil s místním duchovním 

M. Menzelem a pobýval v jeho domácnosti. 

 

„Nemohu nevzpomenout, Bůh budiţ za to pochválen, jak veliké radosti a jaké 

potěšení jsem proţíval po všechny ony dny... Zde kaţdou chvíli, která mi zbývala 

                                                 
45

 Komenský, J. A., Dopis Kristiánu Nigrinovi z Amsterodamu, 17. 4. 1663. In: O sobě, s. 41. 
46

 Tentýţ., O sobě, s. 10. 
47

 Tentýţ, Dopis Petru Montanovi, 10. 12. 1661. In: O sobě, s. 56. 
48

 Tentýţ, Dedikace Labyrintu světa a ráje srdce. In: O sobě, s. 58. 
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po práci, jiţ jsem si předsevzal vykonat, strávili jsme v rozhovorech náboţen-ského 

obsahu, takţe se mi nyní zdá, ţe ţádnou část svého ţivota jsem neproţil ve větší 

zboţnosti. Byl jsem vším tak zaujat... a utápěl se v nekonečné rozkoši a slasti. Mé 

nadšení způsobilo, ţe jsem skoro nejedl, nepil a nespal... Mohu téţ po pravdě a k 

chvále boţí prohlásit, ţe nikdy, co ţiji, jsem nezaţil příjemnější předchuť věčného 

ţivota a nepocítil, jak dokonalou radostí bude spojeno ono obcování svatých, jako 

právě zde.“
49

 

                                                 
49

 Komenský, J. A., Historia Revelationum. In: O sobě, s. 67, 68. 
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3.2 Osobní svoboda a naděje 

 
 

Spolu s vírou v Boha tvořila povědomost osobní svobody a naděje v lepší budoucnost pevný 

základ, na kterém Komenský svůj ţivot stavěl. 

 

Komenského pojetí svobodné vůle je velmi pozoruhodné, z pohledu dnešního ,,moderního“ 

člověka aţ nevídané. O to víc, domnívám se, můţe být dnešnímu člověku přínosem, uváţíme-li 

morální a celkově lidský úpadek, jakým dnešní člověk prochází. 

 

V průběhu 19. a 20. století člověk usiloval o to, aby se vymanil z „otroctví“ Boţí náruče. 

Následkem toho svět ztrácí smysl, člověk čelící takovému světu zákonitě propadá nihilismu 

a jeho svoboda stává se propastnou. Člověk moderní doby chápe svobodnou vůli a staví svá 

rozhodování na sobě samém, na svém prospěchu. 

 

Komenský chápe jako svobodu pouze to, co je vztaţeno k celku, k obecnosti. Zastává názor, ţe 

lidská vůle je svobodná pouze tehdy, je-li řízena správností, tedy vedena Bohem. Pouze 

chceme-li dobré a usilujeme o dobro, jsme v souladu s Boţí vůlí a jednáme tedy ze svobodné 

vůle. Libovolné počínání, vzpoura proti chtění dobrého znamená ztrátu svobody a nechtít 

svobodně znamená podléhat a otročit zlu. 

 

„Mít svobodnou vůli je podmíněno ne tím, ţe člověk nezávazně disponuje svým 

rozhodováním, ale ţe se otevírá působení Boţímu, ţe je hotov k tomu, aby s ním 

disponoval ten, kdo působí všechno dobré. Odvrátit se od tohoto proudu znamená 

nejen činit zlé, ale zároveň ztratit lidskou vůli. Přehlédnout odkázanost na Boha 

znamená ztratit svobodu.“
50

 

 

Svoboda kaţdého je nezcizitelná, narušení svobody znamená narušení přirozenosti. Na druhé 

straně se svoboda nesmí změnit v nevázanost a zvůli. Nemají-li se svoboda a řád stát ne-

smiřitelnými protivníky, musí být otázka po jejich vztahu provázena důkladným poznáváním 

pravdy, rozvojem lidského potenciálu a tvořivého projevu, uspokojením z přirozenosti a roz-

manitosti ţivota. 

 

„Svoboda člověka jako obrazu Boţího je svobodou k zodpovědnosti, k oné autentické 

autonomní relaci, k heteronomii vyššího příkazu.“
51

 

 

Jan Milič Lochman definuje Komenského jako teologa naděje. 

 

„Naděje tohoto ,muţe touhy‘ je vnitřní pruţinou jeho ţivota a díla.“
52

 

 

Polemizuje s názorem, zda tato Komenského naděje není blouznivou utopií či nekritickým 

optimismem. Zda jeho myšlenky univerzální nápravy a reformace lidstva a bratrství všech lidí 

nestojí v protikladu k lidskému světu. Komenský ctil dědictví Jednoty bratrské i staré meta-

fyzické tradice. Zároveň inklinoval k mysticko-pietistické zboţnosti a byl pln nápravného elánu 

přicházejícího osvícenství. Tyto linie se ve své mnohostrannosti pokusil integrovat do svých 

teologických postojů. 

                                                 
50

 Palouš, R., Komenského Boţí svět, s. 80. 
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 Tentýţ, J. A. Komenský, Jeho význam pro vědu, výchovu a mezinárodní porozumění, s. 66. 
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 Lochman, J. M., Jan Amos Komenský: Český úděl v Evropě. In: Muţ bolesti a naděje, s. 26. 
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Výsledkem je jeho teologie naděje, do značné míry ovlivněná těţkými ţivotními zkouškami. 

Jde o naději křesťansky zdůvodněnou, spoléhající se na konečnou převahu Kristovy milosti. 

 

„A takový ţivot naděje je pro nás pro všechny ... povzbuzením i závazkem: usilovat 

o to, aby z údělu, který jsme ne vţdycky mohli volit, vyrůstalo – třeba skromně – 

dílo lidsky platné.“
53

 
 

Velmi trefnou definici naděje uvádějí autoři biblického slovníku jako: 

 

„pevné očekávání budoucích věcí a ţivá touha po jejich uskutečnění, znázor-ňovaná 

odedávna obrazem kotvy, udrţující lodičku ţivota na rozbouřeném moři. 

Ve starozákoních spisech představovala naděje víru nebo důvěru v Boţí vedení 

a ochranu“.
54

 

 

Ve spise Truchlivý vede dialog beznaděj s nadějí. Ta v postavě Truchlivého běduje, Naděje 

ústy Rozumu přitakává. Je na místě truchlit nad neštěstím, které suţuje vlast, národ a církev, 

 

„Nebo necítiti v věcech odporných ţádné bolesti špalku jest vlastnost, a ne člověka“. 

 

Vzápětí však Truchlivého napomíná: 

 

„Avšak tohoť chváliti nemohu, ţe sobě své bídy a vlasti nad slušnost zveličuješ, 

jako by aneb ţádný podobných věcí v světě netrpěl, aneb to neštěstí, v kterém nyní 

jste, v štěstí se vám obrátiti nemohlo.“
55

 

                                                 
53

 Lochman, J. M., Jan Amos Komenský: Český úděl v Evropě. In: Muţ bolesti a naděje, s. 29. 
54

 Biblický slovník, heslo: Naděje. 
55

 Komenský, J. A., Truchlivý, s. 11. 
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3.3 Práce 

 
 

Kromě víry v Boha a naděje v lepší budoucnost Českého národa i celého lidstva to byla práce, 

co pomáhalo Komenskému překonávat krizová ţivotní období. Práce beze zbytku naplňovala 

celý jeho činorodý ţivot. Zaměstnával sám sebe měrou více neţ vrchovatou. Panu Karlovi 

staršímu ze Ţerotína se ve svém dopise v roce 1923 svěřuje: 

 

„Poněvadţ se mně v tomto ústraní a v této mé nevítané prázdni, vzdálenému 

povinností mého povolání, ani nechtělo, ani nelíbilo zahálet, začal jsem v pře-

dešlých měsících mezi jiným přemýšlet o marnosti světa (chápaje se vhodných 

podnětů odkudkoli)...“
56

 

 

Práce, tedy lidská tvořivá činnost, je podle Komenského nejlepší prostředek k vytváření 

sociálních vztahů i vztahu člověka k celku světa. Práce by v sobě měla obsahovat sloţku 

mentální i manuální, duchovní i materiální, teorii i praxi. Výsledky naší práce by měly být 

prakticky vyuţitelné v ţivotě. Svou prací člověk „vytváří předpoklady k vlastnímu zdo-

konalování, ... přispívá k nápravě světa přírody a ... vývoj obrací vzhůru k dalším lidským 

světům, k Světu mravnímu a duchovnímu, aby posléze dospěl opět k boţskému Světu 

věčnému“.
57

 

Ve svém listu O lidské přirozenosti a postavení člověka v univerzu se Komenský obrací ke 

všem, kdo spolu s ním „sdílí lidskou přirozenost a všechny útrapy, které ji drtí“. Vybízí 

k zamyšlení nad světem, který dospěl k ,,naprosté zkaţenosti“ a předkládá jako jediné moţné 

řešení: 

 

„Nechme se sţírat hrozným, znovu a znovu přicházejícím a téměř ustavičným 

zmarem všeho. Anebo se raději poraďme, jak pomoci, pokud je to moţné.“
58

 

 

Komenský si práce velmi cenil, hodnotil ji velmi vysoko nejen proto, ţe člověk byl k práci 

povolán a stvořen Bohem. Povaţoval ji dokonce za výsadu, moţnost spolupráce na stvoření. 

Cílem našeho pracovního úsilí by vţdy měl být prospěch celku. Pokud je člověk soustředěný 

jen na sebe, svůj prospěch, případně těţkosti a trápení, propadne svému sobectví a přestane 

vidět potřeby ostatních, v jejichţ naplňování by nalezl smysl a radost ze svého vynaloţeného 

úsilí. 

Další rovina, ze které Komenský nazírá význam práce, je jeho chiliastické přesvědčení. Blíţí-

címu se konci světa bude předcházet tisíciletá říše míru a harmonie, dojde k obrození lidstva 

pod vládou Kristovou. Pro tuto obrodu však musí všichni pracovat, aktivně se na jejím pří-

chodu podílet.
59

 

K otázce lidské práce se vyslovuje i v Pantaxii, jak nazýval Pansofii v rámci Obecné porady. V 

tomto díle se pokouší nalézt novou filozofickou soustavu a definuje osm stupňů vývoje ve světě 

i v ţivotě. Pátý stupeň a zároveň centrum Pantaxie zaujímá právě svět lidské práce 

a dovednosti. Lidské tvořivosti přisuzuje Komenský významnou roli, totiţ ţe „posunuje dějiny 

lidstva ve vývoji vţdy na vyšší rovinu“.
60
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3.4 Vzdělávání, nové podněty, poznávání, získávání nových informací 

 
 

Předmětem zájmu a úsilí Komenského spisovatelské i pedagogické činnosti byl činný a vzdě-

laný člověk, usilující po celý svůj ţivot o sebevýchovu a sebevzdělávání. 

 

Nedílnou součástí takového procesu je nabývání nových poznatků, získávání a zpracovávání 

nových informací. Ani Komenský je, coby inspiraci a podněty ke své další práci, neopomíjel. 

Soustavné studium je pro člověka jedním ze zdrojů moudrosti a rozumnosti. 

 

Sám o nevzdělanosti a neznalosti říká: 
 

„Zkrátka neznalost je sama o sobě zlem, protoţe je temnotou. Znalost, i zla, je 

dobrá, protoţe je světlem ... Kdyţ pak radíme, aby se všichni podíleli na tomto 

konečném světle, nechceme tím, aby i řemeslníci, sedláci a ţeny se cele věnovali 

knihám, ale aby nikdo z nich se nezanedbával v tom, co je potřebné všem. 

Například aby nikdo nebyl hloupě neznalý sebe, tvorstva a Boha; ... Všichni, pravím, 

mají být učeni lidským věcem, protoţe jsou lidé, boţským věcem, protoţe jsou 

obrazem boţím, věčným věcem, protoţe jsou čekateli věčnosti.“
61

 
 

Roku 1627 se Komenský vypravil na hrad Vlčice, aby si prohlédl slavnou šlechtickou knihovnu 

pana Zilvara. Jak uvádí o třicet let později ve svém spise Opera Didactica Omnia: 

 

„... nečekaně jsem připadl na Didaktiku Eliáše Bodina, nedávno přinesenou 

z Německa. Četba té knihy mě podnítila pořídit v našem jazyce podobný spis 

a ve vhodný čas jej zpřístupnit všem.“
62

 
 

Komenský věří ve všemu otevřenou potencionalitu člověka, jíţ stojí v cestě zmatky a nedoro-

zumění, způsobená neschopností lidí nahlédnout podstatu věcí a situací a správně je pojmenovat. 
 

„Neboť jsem pozoroval, ţe lidé vůbec nemluví, nýbrţ papouškují, to jest ţe 

nepřevádějí z mysli do mysli věci nebo smysl věcí, nýbrţ ţe mezi sebou vyměňují 

slova nepochopená nebo pochopená málo a nesprávně.“
63

 
 

Řešení vidí v jasném poznání a přesném pojmenování všech věcí, za jehoţ základ povaţuje 

proniknutí do struktury jazyka. Výsledkem by pak mělo být vzájemné dorozumění všech lidí. 

 

Ve své synkritické metodě, základním programu pansofie, usiluje o „vymezení charakteru poznání 

celku a jednotlivostí v jejich vazbách, o kontrolovatelnost teorie praxí, o poznávání skutečností a 

vztahů v přírodě i mezi lidmi v jejich původní podstatě, dané stvořitelským záměrem.“
64

 

 

Lidé by měli pěstovat schopnost analogického vyvozování a správného řazení informací, tím 

pronikat k sounáleţitosti všeho jsoucího. Na základě toho pak správně pojmenovávat skutečnost 

a chápat její podstatu. Poznání, jak ho chápe Komenský, nesmí slouţit k ovládání. Mělo by vést 

k získání moudré, dobré orientace ve světě, jemuţ by mělo slouţit.  
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V Pantaxii předkládá Komenský své pojetí historie, její funkce a uţitku, zdůrazňuje vazbu 

současnosti na minulost. Vybízí čtenáře ke studiu historie a lidských dějin, neboť jsou zrcadlem 

odráţejícím hodnoty hodné napodobení i chyby, jichţ je třeba se vyvarovat.
65

 Podobně Patočka 

podmiňuje smysluplný vývoj lidské společnosti zodpovědným vztahem k historii, dějinnosti, 

potaţmo věčnosti. Nezastupitelnou roli v tomto vývoji hraje zodpovědné pouţívání jazyka „ve 

smyslu významuplného dorozumívacího prostředku“ a písemný záznam projevu.
66

  

 

Komenský si vedl několik druhů deníků, jedním z nich byl pracovní diář. Do toho si 

zaznamenával myšlenkové postupy při práci, úvahy, nápady, opravy, odkazy na studovanou 

literaturu nebo podněty z ní.
67

 Četbu dobrých autorů a inspiraci z jejich díla tedy pokládal pro 

lidský ţivot za nezbytnou. Čapková však dále zmiňuje Komenského varování před studiem 

příliš mnoha autorů. 

 

Komenský, spolu se Sirachem, doporučuje všem, kdo usilují o moudrost, aby vyhledávali 

moudrost všech předků (Kaz 39,1). „A protoţe hledáme univerzitní moudrost, je naší 

povinností doporučit všechny spisovatele bez výjimky“ neboť, jak podotýká, „ţádná kniha není 

tak špatná, aby neobsahovala něco dobrého“.
68

 Záhy však připouští, ţe autorů je mnoho a není v 

lidských silách zaobírat se detailně všemi jejich osobnostmi, spisy a myšlenkami. Doporučuje v 

této přemíře informací soustřeďovat se na podstatu věcí, nikoli úsudky o věcech. Věnovat 

pozornost spíše prospěšným věcem, které je třeba vykonat, neţ se zabývat těmi, které jiţ byly 

vykonány. 

 

Komenský v průběhu svého ţivota zásadně změnil svůj postoj ke vzdělání, čerpání nových 

poznatků a výchově. V Didaktice sice uvádí, ţe „celý ţivot je příprava“, nicméně největší důraz 

na vzdělávání klade na mládí, tedy dobu do 24 let
69

. V Pampaedii přehodnocuje, dospívá k 

názoru, ţe „kaţdý věk je určen k učení“
70

 a rozvrhuje školu na celý ţivot. 

 

Palouš v této souvislosti klade provokující otázku, zda: „… není pro lepší a snadnější přijetí 

celkového smyslu právě tím nejvhodnějším údobím stáří, kdy se jiţ tak vtíravě nevnucují 

momentální účely nebo účely následujícího údobí lidského ţití?“
71

 

 

Současná pedagogika a vzdělávací systém přinášejí mladou disciplínu, vzdělávání dospělých. 

Její kořeny a historické zakotvení sahají hluboko do minulosti, Komenského přínos je v tomto 

směru nezpochybnitelný. Touţil vzdělat celé lidstvo, vést jej tak k všestranné dokonalosti. 

V Pampaedii dokonce uvádí, ţe lidský ţivot a „veškeré pachtění“ má jediný smysl, a tím je 

právě učení.
72
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3.5 Láska k vlasti a národu 

 
 

Pouto a láska k vlasti v případě Komenského nepramení jen z nuceného vystěhovalectví 

a postupně sílící citové vazby k národu. Ještě za dob studií pomýšlel na nástroj národního 

sebeuvědomění, „poklad jazyka českého“. Touţí „poznat všechno lidsky dostupné, všechno 

pojmenovat, utřídit, zařadit do vědeckého systému evropské úrovně a poslouţit tím svému 

národu, který neprávem trpí pocitem méněcennosti.“
73

 

 

Komenský bojoval za svobodu svého národa svými literárními díly a diplomatickými kroky. 

Usiloval o povznesení vzdělanosti, vytvoření české vědy, literatury odborné i krásné.  

 
„Ale ponukla mne opravdová láska k milé vlasti a lítostivá nad krajanů nedbánlivostí 

bolest. Příliš jsem, vyznati musím, vlasti a jazyku svého milovaný, takţe po ničem 

netouţím více, jako aby ten všelijak vzdělán a ozdoben byl. Protoţ bych i sám k zmocnění 

se v něm rád sobě poslouţil i jiným k vzdělávání jeho příčinou byl.“
74

 

 

Po celou dobu vyhnanství touţil po své vlasti, domově, rodné Moravě. Svou poslední práci chtěl 

věnovat „milé matce mé zemi Moravské“ s aţ nostalgickým přáním „aby v Moravě bylo 

centrum reformací světa“. 

 

Za svého ţivota neusiloval jen o povznesení vlastního národa, „ne o jeden národ činiti jest, ale 

o všecky“, přesto aţ do konce svého ţivota si kladl otázku „čím poslouţiti svému národu?“. 
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3.6 Rodina 
 

Podle Komenského se o smysluplnosti či prázdnotě ţivota rozhoduje na počátku. Rodina, 

zázemí a rodinné prostředí v dětství má rozhodující význam. 

 

,,Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prv-ních 

letech, takţe později není třeba nic jiného, neţ aby rostly ... na začátku záleţí 

všecko.“
75

 

 

Překvapivý je Komenského nevšedně realistický postoj k předčasné ztrátě rodičů. Váţí pozi-

tiva a negativa a zcela nesentimentálně dochází k závěru, ţe klady převaţují. Rozhodující je pro 

něj zorný úhel pohledu, zacílení k poslání, ve kterém teprve ţivot nabývá smyslu. Je-li ztráta 

realisticky konstatována a zhodnocena jako ztráta, proměňuje se v klad. Lze ji nahradit a přebít 

vlastním úsilím. Nutnost rvát se s ţivotem bez vnějších opor nutí člověka hledat, nalézat a 

cílevědomě uskutečňovat osobitou náplň a cíl ţivota.  

 

,,Jisté jest, a zkušením stvrzené, ţe více a častěji dítkám smrt rodičů k dobrému 

neţli k zlému bývá: ţivot naproti tomu ke škodě víc neţ k uţitku. (...) Počátek 

ţivota lidského jest chléb a voda a oděv. Naproti tomu statek bývá začátkem pýchy, 

lenosti, marnotratnosti, lakomství, sumou zlých věcí. (...) Nechť se dá pozor na lidi 

učené, moudré, vzácné, a odkud a z jakých lidí povstávají. Najde se v pravdě, ţe aneb 

jsou z těch, kteří hned z maličkosti osiřali, aneb z chudých rodičů pošli.“
76

 

 

Vřelý vztah navázal Komenský později se svým zetěm, jehoţ předčasné ztráty velmi ţelí, 

zjevně nejen proto, ţe „jako stařec je obtíţen starostí o jeho děti“. 
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3.7 Životní partner 
 

První manţelka Magdaléna Vizovská byla Komenskému oporou, vnitřně spřízněným druhem 

ve Fulneku, i v prvním čase jeho vyhnanství, po r. 1921. V prvním období, kdy byl nucen se 

skrývat, r. 1622 napsal své ţeně, která čekala druhé dítě, ,,Z místa Bohu známého“: 

 

,,Manţelko má milá, Mandaleno, klénote můj po Pánubohu nejdraţší ... tebe jsem se 

vzdáliti musil a tobě tělem přítomen býti nemohu, z čehoţ, vím, ţe zármutek a 

tesknost, jichţ i já prázden nejsem, tvého srdce častí jsou hosté. ... Tvůj věrný 

manţel do smrti J. A.“
77

 

 

a s ním utěšující spisek Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. Téhoţ roku na jaře manţelka i 

oba synové zemřeli na následky epidemie. 

 

Přestoţe rodina, manţelství a děti byly bezesporu pro Komenského velkou hodnotou, oporou, 

zázemím a jistotou, o čemţ svědčí dva následující sňatky po ztrátě první milované ţeny, 

vyslovuje v Labyrintu svůj věcný a realistický pohled na tyto instituce: 

 

,,Ale znikna toho, nic předce nevím, co vlastně o tom stavu povědíti: více-li 

potěšení v něm, kdyţ se zdaří (jakoţ se domnívám, ţe mně tak bylo sedlo), čili 

ţalosti více, z přerozličných příčin. To pamatuji toliko, ţe i bez něho i v něm teskno 

bývá: a i kdyţ se nejlép zdaří, sladké s hořkým se mísí. 

 

Hledím sobě mezi tím na ně dále a vidím, jak mnoho ubozí práce a kvaltování měli. 

Měli zajisté na větším díle páteře plodu okolo sebe, uzdami k sobě zpři-pínaných, 

kteříţ jim křičeli, vřeštěli, smradili, nešvařili, stonali a mřeli; ať mlčím, s jakými 

bolestmi, pláčem a nebezpečenstvím vlastního ţivota na svět jich do-stávali. 

Odrostlo-li které, byla s ním dvoje práce: jedna, uzdou je při sobě zdrţo-vati; druhá, 

ostrohou po sobě hnáti; an často ani uzdy, ani ostrohy netrpíc, divného pachtování 

natropili aţ do unavení a do pláče rodičům. Pakli je po vůli pouštěli, aneb se jim 

zodtrhovali, i hanba i smrt rodičům odtud pocházela.
78
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3.8 Láska k lidem (církevnímu společenství), pomoc bližním 

 
 

Stejně tak jako Komenského vědomí rozporuplnosti svazku manţelského a rodičovství, je i jeho 

chápání církve někdy poněkud rozporuplné. Tak v Labyrintu Kristus Poutníkovi dopo-ručuje: 

 

„Lidé v světě rádi hledají tovaryšstva; ty se hluku šetř a samotu miluj (…) Pakli bys 

časem i viditelného tovaryšstva přece ţádostiv byl, těch, kteříţ by téhoţ ducha byli, 

hleď, aby vaše tovaryšení společné v Bohu se tvrzení bylo.“ 

 

Záhy v následující kapitole však je Poutník výslovně do církve, tedy společenství věřících, 

odkázán, pro „utvrzení a skutečné vyrozumění onoho potěšení, k němuţ byl povolán“
79

. 

 

Po ztrátách společenských i osobních se Komenský vzdává jakýchkoli očekávání od světa či 

instituce církve a uchyluje se k „niterné, ano mystické zboţnosti v ráji vlastního srdce“
80

  

V Přemyšlování o dokonalosti křesťanské r. 1622 píše o snaze „poboţného, v kříţi postaveného 

člověka“ dosáhnout dokonalosti, přičemţ upřednostňuje „vnitřní sladkost“, „nebeskou vonnost“ 

a „milostné sliby“ Písma před budováním církve ve smyslu světské organizace. Komenský tak 

chápe církev pouze jako přátelství a obecenství věřících, jako „spojení srdcí v Bohu“.
81

 

 

Na otázku po smyslu a cíli lidského ţivota odpovídá jednoznačně: slouţit Bohu sluţbou 

lidem. Uţ samo toto vědomí můţe být člověku vzpruhou a potěšením. Nerodíme se pro sebe, 

ale abychom slouţili druhým. „Proto ţiji, abych pomáhal lidem, aby se mohli stát lidmi 

činnými, přičinlivými a zručnými.“
82

 Jedná se o pomoc faktickou, spolupráci, práci pro 

druhé. Hledáme-li při této sluţbě Boha, coby zdroj a pramen všeho potřebného, nikoli 

finanční odměnu, pak dostává náš ţivot pravý smysl a cíl. 

 

Velký důraz kladl Komenský na péči o chudé, sociálně slabé, osiřelé. Té by se měli věnovat 

jedinci, světské a církevní společnosti, soudnictví, zákonodárství, státní moc. Ve Všenápravě 

poţaduje dokonce dohled a péči „světové konsistoře“. 

 

Od počátku dospělosti nalézal Komenský smysl svého ţivota v tom, ţe jej věnoval jiným, 

příslušníkům Jednoty bratrské, národu, lidstvu. 

 

„Protoţe jsem však byl brzy, ve věku čtřiadvaceti let, povolán k církevní sluţbě a 

měl jsem před očima onu boţí výzvu: To čiň!“
83
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3.9 Mezilidské vztahy 
 

Přátelství a společenství blízkých lidí bylo zásadním opěrným pilířem Komenského ţivota. 

Dobře propojená rozsáhlá síť přátel vynakládala spoustu energie na to, aby obdivovanému 

učenci napomohla k vytvoření pracovních podmínek, ať uţ s jeho vědomím či bez něj. 

 

„Nikdy se nedovedl spokojit se soukromou útěchou, se svými společníky měl 

potřebu útěchy společné. Intenzita jeho boje s Bohem modlitbami ... objímala celé 

kolektivy a prosvětlovala nadějí i tragiku utrpení hromadného“.
84

 

 

Mnoţství vztahů, jejichţ byl Komenský součástí, vyţadovalo smělost, upřímnost a otevřenost a 

nepochybně i pokoru při jejich udrţování: 
 

„Znamenitý pane! 

K šípku posílám onu příhodu, která mezi nás vstoupila a způsobila, ţe jsme se 

navzájem začali šeredně podezírat...“
85

 
 

Z bohaté korespondence, kterou po sobě Komenský zanechal, můţeme vyčíst, s jakou láskou, 

pečlivostí, vytrvalostí, otevřeností a pokorou pěstoval vztahy s přáteli a mnoha dalšími lidmi, 

s nimiţ se pro své vyhnanství nemohl stýkat osobně.  

 

,,Často jsem vyhlíţel příleţitost, jak Tě pozdravit a projevit svou trvalou lásku 

k milému učiteli... Chápu se tedy brka, abys prostřednictvím toho posla poznal, ţe 

ten Tvůj kdysi milovaný Amos Tě stále miluje a ctí. Ţe se Tvůj vztah ke mně 

nezměnil, poznal jsem z opakovaných pozdravů, které mně Tvým jménem přátelé 

srdečně vyřizovali za těch pět let, co jsem v Polsku. My, které vzteklé víry 

vatikánského ,krále větrů‘ rozptýlily po všech končinách země, máme opravdu 

zapotřebí se sjednocovat ve vzájemné lásce, kterou duch Kristův od svých 

poţaduje.“
86

 

 

Nutnou přestávku v komunikaci slušně, jasně a konkrétně vymezil a definoval: 

 

,,Jiţ nadešel čas pro činy, ne pro úvahy, kdyţ jsem téměř osm let strávil uvaţováním a 

opět celý rok cestováním. Dosti oklik, dosti obcházení! Zde budiţ konec! Vymiňuji si 

však s přáteli – i s vámi, je-li libo – mlčení jednoho roku, aby mne nemátli novými 

radami a aby se nevyptávali na to, co jsem vykonal...“
87

 

 

Člověk v kaţdém vztahu nutně naráţí na rozdíly, rozpory a protiklady. Komenský se k této 

problematice stavěl velmi tvořivě a vstřícně. 

 

,,Komenský z povahy svého myšlení nevyhrocuje vzájemně protikladné pozice; oč 

mu jde, je spíše vypátrat pozitivní obsahy jednotlivých protikladů, aby je inter-

pretoval jako komplementární celek a jako vnitřně diferencovanou jednotu.“
88
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3.10 Pragmatické přijímání reality tohoto světa 

 
 

V Labyrintu světa Komenský sám sebe projektuje do postavy Poutníka. Dle svých slov vyšel 

„od sebe sám a ohlédati se počal“ po všech lidských činnostech, úspěších a zločinech. Sám sebe 

nabádá „K čitedlnosti bíd lidských buď outlý, k snášení vlastních křivd otrlý“. 
 

V protikladu ke svým pozdějším pansofickým, mnohdy utopickým, myšlenkám jiţ na počátku 

své ţivotní kariéry pragmaticky konstatuje, ţe: „Kaţdý má svůj Babylon za krásný 

a věří, ţe je to pravý Jeruzalém.“ 
 

V Hlubině bezpečnosti jásá nad tím, ţe mu bylo dáno vymotat se z „ďáblového hostince“ a dochází 

k poznání, ţe člověk „jednak jest veselý, jednak smutný; jednak pokojný, jednak zkormoucený; 

jednak udatný, jednak choulostivý; jednak v náboţnosti vroucí, jednak chládnoucí; jednak chtivý a 

jadrný ku pracem, jednak tesklivý a všecko sobě ošklivící“. 
 

Svému zoufalství nad pokroky protireformace Komenský dával průchod v písemných proje-vech 

patetického smutku. 

Nicméně přemýšlení o Historii těžkých protivenství církve české v něm probouzelo neutu-chající 

činorodost, vedlo ho ke stále novým pokusům o transformaci zděděných kulturních hodnot a 

přístupů k ţivotu. 

 

Myšlenka nápravy lidských věcí v něm sílila aţ do konce ţivota a dala mu sílu vytvořit nej-

větší intelektuální dílo, Obecnou poradu o nápravě věcí lidských. 
 

„... kdyby někdo mohl nahlédnout do myšlének, slyšet řeči, číst spisy a uvaţovat 

o činech všech moudrých lidí, kteří od počátku světa ţili, sotva by našel něco jiného 

neţ zkoumání neduhů lidského rodu a hledání různých léků proti nemocem, ačkoli 

se to dosud dálo s menším úspěchem, neţ bychom si přáli. To dosvědčují nářky 

mudrců i věc sama. Neboť většině lidí, kvůli nimţ se oni rozumnější trápí, 

vzdychají a potí, jsou jejich snahy lhostejné;“
89

 
 

Pozoruhodný je realistický postoj Komenského k otázce chudoby. Při veškerých svých vše-

nápravných snahách o zlepšení osudů chudých ve světě, počítal s nimi i v budoucnosti. 

 

Tento svůj předpoklad opíral o Jeţíšovo slovo: Chudí budou vždycky s vámi (Mt 26,11). 

Chudobu dokonce povaţoval za „lék proti nenasytnosti, závisti a mamonu ... Naučí-li se kdo 

Kristově chudobě, nebudou ho trápit peníze, statek a zboţí, ať uţ je má nebo nemá. Mysl lidská 

je hladovitá a oči lidské nenasytné, takţe nikdy se nemohou nahltati ani statku, ani peněz, ani 

slávy, lahůdek, umění a knih. Čím kdo víc má, tím více chce“.
90

  

 

Tuto „Kristovu“ chudobu bychom mohli nazvat spíše skromností, neboť Komenský měl 

v tomto případě na mysli spíše prostotu a jednoduchost, neţ nedostatek a bídu. V Centrum 

securitatis velmi trefně označuje lásku ke hmotným statkům za „lep očí, smůlu srdce, osidlo 

duše, břímě těla, zrádce a kata svého pána.“
91

 
 

Okolnosti, osobní ztráty a bezvýchodnost ţivota mohly Komenského vést k rezignaci, útěku či 

zřeknutí se světa, ke steskům a nářkům. Křesťanská antropologie, učící o porušenosti stvoření a 
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lidské nedokonalosti, spolu s osobním poznáním a zkušenostmi vedly však Komenského zcela 

jiným směrem. K úsilí tyto nedostatky napravovat, povznášet člověka k úrovni, které je hoden. 
 

„Aby tedy naše mysl nemohla sama sebe tak hloupě dále klamat, má jí být skutečné 

zlo stavěno na oči, aby se musela hrozit a odvracet od věci, která jí určitě přinese 

jistou záhubu.“
92
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3.11 Kázeň a řád 
93

 

 
 

Potřeba řádu, od dětství Komenskému vštěpovaná a z nápravy věcí lidských vyvstává s největší 

naléhavostí tehdy, kdy „všecko buď leţí nebo se řítí na ruby a zmateně“.
94

 Zmatek 

a „převrácenost“ nastává tehdy, kdyţ lidé nerozpoznávají to podstatné, upřednostňují bez-

prostřední a krátkodobé poţitky, upouštějí od hlavních cílů ve prospěch částečných. Aby byl 

ţivot člověka v pořádku, musí být součástí pořádku, řádu. Podílet se na pořádání celku světa, 

spoluvytvářet řád, napravovat zmatky a navracet tak světu jeho pravý smysl.
95

 

Komenský vyznává programovou ukázněnost, sebekontrolu, systematičnost, kázeň a řád, jeţ mu 

byly vštípeny výchovou v rodině i v Jednotě bratrské. „Přivykl jsem sladkému jhu kázně jiţ od 

mládí, a tak mi bylo po celý ţivot slastí mít dozor nad sebou, i kdyţ mně byl svěřen dozor nad 

jinými.“ 

 

Ve svém listu O lidské přirozenosti a postavení člověka v univerzu Komenský rozvíjí 

Aristotelovu myšlenku, ţe „úkolem moudrého je uspořádávat“. Uspořádávat myšlenky, slova i 

činy a tím předcházet pošetilosti. Varuje před marnou lidskou snahou uspořádávat cizí myšlení, 

mluvení a konání: „Uznávám, ţe je to nemoţné a radím nechat to netknuté“ a doporučuje 

věnovat se pouze tomu, co je uvnitř nás.
96

 

Veškerým svým dílem Komenský usiloval o nápravu člověka, potaţmo lidstva a celého světa. 

Vţdy měl na mysli celek sestávající z jednotlivostí. Tyto jednotlivosti nejsou jen nahodilou 

sumou částí, jsou vzájemně vázány v určitém řádu, resp. vztahem svobody a řádu. Tento vztah 

povaţoval za klíčový. Řád je „duší věcí“, udrţuje je ve správném stavu. 
 

„Neboť všecko, co je spořádáno, zachovává svůj stav neporušený potud, pokud 

zachovává řád; opustí-li řád, chřadne, kolísá, padá a boří se.“
97

 
 

Komenský byl zastáncem řádu a propagátorem pravidel. Za součást stabilního základu, na 

kterém lze stavět rozumný a smysluplný lidský ţivot, povaţoval pravidelné deníkové záznamy. 

Ve svých spisech poskytuje rady a důvody, proč a jakým způsobem deník vést. 

V Opera didactica omnia navrhuje, ţe v deníku mají být kaţdý den zaznamenávány skutky, 

tedy „četba dobrých autorů, uţitečné poznatky z rozmluv s lidmi a vlastní významné myš-

lenky, slova a činy“.
98

 
 

Řádem a kázní rozumí Komenský především prostředky, jimiţ se „zmatky buď předcházejí 

anebo krotí“.
99
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3.12 Oddanost Bohu, cílům, myšlence 

 
 

Komenského ţivotní postoj, promítající se do jeho ţivota i literárního díla, vypovídá o naprosté 

oddanosti Bohu a práci, která „mnohde přesáhla běţné poznávací moţnosti psychologie 

osobnosti“.
100

 

 

„Někdo řekne, ţe se to zdá namáhavé. Odpovídám: Spíše se to zdá, neţ je, pustíme-

li se do toho rozumně a opravdově budeme o to usilovat.“
 101

 

                                                 
100

 Komenský J. A., O sobě, s. 8. 
101

 Tentýţ, Cesta světla, s. 216. 
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3.13 Pokora 

 
 

„My sice ţijeme, co nás bylo zachráněno ze zkázy lešenské, ale ţivotem zcela 

ubohým a těkavým. Všichni jsme tam přišli o všechno a zachránili jen holý ţivot. 

Avšak já jsem utrpěl ze všech ztrátu největší, totiţ nejenom statků, ale nadto i svých 

rukopisů. ... Prosím, podej o tom všem zprávu přátelům a ochráncům, ... aby se 

jejich křesťanská srdce pohnula k slitování se mnou, ubohým starcem.“
102

  

 

Naprostá finanční závislost Komenského ţivota, díla a rodinných příslušníků na finanční 

podpoře přátel a mecenášů s sebou přinášela nutnou dávku pokory a sebezapření. 

 

„Za tohoto zuboţeného stavu veřejných věcí ţijeme úplně bezradní a bezmocní, 

a stud i křesťanská pokora nás plní obavami, aby se nezdálo, ţe chceme zneuţít 

lásky bratří, kdyţ je obtěţujeme novými prosbami. V těchto úzkostech nám vychází 

vstříc spásná jakási hvězda Vaší Jasnosti, známé láskou k čistému učení, láskou 

spojenou s horlivostí je podporovat. K jejímu daleko široko šířícímu se jasu i my ze 

zapadlé končiny tohoto světa přistupujíce blíţe, touţíme být ozářeni záchran-nými 

paprsky Vaší hvězdy. A proto vyléváme pokorné své prosby do lůna Vaší Jasnosti a 

prosebně ţádáme, aby Vaše Jasnost ráčila blahovolně přispět na pomoc této naší 

nouzi a uspořádáním nějaké sbírky po Vašich církvích štědře pomohla této nové 

stavbě k slávě boţí a šíření spásy lidí.“
103
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 Komenský J. A., z listu Petru Figulovi, 22. května 1656. In: O sobě, s. 268, 271. 
103

 Tentýţ, z listu Oliveru Cromwellovi, v létě 1654. In: O sobě, s. 266–268. 
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3.14 Vyšší smysl života, věčný život 
 

Víra ve vyšší smysl
104

 a řád, v ţivot přesahující omezené fyzické bytí, představovala pro 

Komenského zdroj útěchy a vnitřní síly k překonávání těţkých ţivotních zkoušek a okolností. 

 

Eschatologická naděje, poukazující k věčnosti byla „strukturální osnovou Komenského ráje 

srdce, jeho přilnutí k ose ţivotního kola, té kruté odstředivky“
105

.  

 

Smysl lidskému ţivotu je určován smyslem veškerenstva, celkem, který člověka přesahuje. 

Člověk je spolutvůrcem, spoluautorem se svobodnou vůlí, na základě které se rozhoduje, jak a 

čím přispěje k celkovému obrazu světa. 

 

Pokud tento platný smysl odmítne a vztahuje svůj hodnotový systém pouze k sobě samému ve 

prospěch více či méně momentálních účelů, dříve či později zákonitě smysl světa i svého 

vlastního ţivota ztrácí.
106

 

 

„Jeden pohan, kdyţ mu byla zvěstována smrt synova, vyjádřil sílu nezlomeného 

ducha a úctu k boţstvu oněmi slovy: ,Věděl jsem, že jsem zplodil smrtelného‘. Ty 

řekni: ,Věděl jsem, že jsem své potomky zplodil ne pro tento život, nýbrž pro život 

věčný, vždyť jsem uvěřil, že Bůh můj je i Bohem semene mého‘ ... Víš-li tedy, komu 

jsi uvěřil, nuţe to jiţ ukaţ a věř, ţe Tvůj syn nezemřel, nýbrţ přešel ze smrti do 

ţivota ... O tom buď ujištěn, ţe ... zvítězila síla osudu. Líbil se totiţ Bohu a byl jím 

milován, takţe jej vzal k sobě, poněvadţ dosud zde ţil mezi hříšníky. Byl vyrván 

aby zloba nezměnila jeho mysl anebo lest neošálila jeho duši ... Milá byla jeho duše 

Hospodinu, a proto pospíšil ji vyrvat ze středu nepravosti ... touţím, abys byl 

Jobem, který by skloně se k zemi řekl: ,Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď 

požehnáno jméno Hospodinovo‘.“
107

 

                                                 
104

„Je základní rozdíl mezi smyslem pouze proţívaným a mezi smyslem výslovně zachyceným, protoţe 

formulovaným. Proţíváme mnohem více, neţ jsme s to zachytit, formulovat, vyjádřit. Nicméně je téţ pravda, 

ţe proţívání neformulované je poloviční, polovičaté proţívání, protoţe původní směr našeho ţivota je nikoli 

k sobě, nýbrţ k tomu, čím se ţivot zabývá, k věcem, jeţ nás zajímají, jimiţ se zabýváme a do nichţ svůj ţivot 

vtělujeme a převádíme. Ţivot v sebezapomenutosti je původní ţivot.“ Patočka, J., Osobnost a dílo, s. 67. 
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4. Návrhy a příklady praktického využití životních hodnot v oblasti 
sociální a pastorační péče 

 
 
 
Moţnosti konstruktivního vyuţití nashromáţděných poznatků pro oblast sociální a pastorační 

péče by zasluhovaly samostatnou studii, která by se zabývala metodikou práce s konkrétními 

skupinami klientů sociálních sluţeb. Takový poţadavek ovšem dalece přesahuje téma, moţnosti 

a rozsah této práce. Pokusím se proto pouze shrnout negativní vlivy a společenské trendy, které 

záporným způsobem ovlivňují ţivoty a zdravou prosperitu jedinců naší společnosti. Dále 

nastíním okruhy témat, o nichţ lze s klienty hovořit a tak jim poskytnout návrhy moţných 

konkrétních variant řešení osobních krizových situací. 

 

V oblasti sociální a pastorační práce jednáme s klienty v obtíţných ţivotních situacích. Tito lidé 

čelí ztrátám, nedostatku, samotě, nemoci. Poskytujeme krizovou intervenci v aktuální ţivotní 

situaci, nebo se jedná o případy, kde se neřešené problémy vyskytují roky, někdy se táhnou po 

celé generace. 

Klienti jsou stresovaní, frustrovaní, unavení, mnohdy neschopní či neochotní nahlédnout svou 

těţkou situaci z jiného úhlu pohledu, neţ jak ji vidí oni sami. Mohou si připadat jako stébla 

suché trávy hnaná vichřicí neznámo kam. 

 

Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu 

není, už se neobjeví na svém místě. (Ţ 103,15–16) 

 

Na str. 19 zmiňuji kořeny zla, tak jak je Komenský definoval v Unum necessarium. Lidé často 

chybují v tom, ţe se starají o cizí věci, nedbají o vlastní, zabývají se malichernostmi, chybami 

druhých, ale svými ne, protoţe je buď nevidí, nebo nechtějí vidět.. Mluví o tom, ţe chtějí dobré, 

ale jakmile zjistí, jakou námahu by pro získání dobra museli podstoupit, chtění se rychle mění v 

nechtění. 

Domnívám se, ţe o těchto častých chybách je třeba s klienty hovořit, pokazovat na nezbytnou 

osobní odpovědnost za vlastní ţivot, konstruktivní a cílevědomé rozhodování. 

 

Přestoţe, anebo snad právě proto, ţe lidé v tzv. ekonomicky vyspělých zemích ţijí mimo oblasti 

válečných konfliktů, disponují veškerým hmotným zabezpečením a nadbytkem volného času 

vyuţívaného k zábavě a honbě za zbytečnostmi, procházejí řadou tělesných, duševních 

a duchovních forem utrpení. 

Postmoderní diktatura konzumu bezohledně vnucuje společnosti, ţe jediným smyslem lidské 

existence je luxus, spotřeba bez přemýšlení, zábava a uspokojování bezprostředních emocio-

nálních potřeb.
108

 Obzvláště v dnešní „instantní době“, která prostřednictvím televize a dalších 

médií uvádí lidstvo v omyl, ţe vše je snadné, dostupné, nablýskané, bez námahy a hned. Média 

diktují, jak máme ţít a co všechno nutně potřebujeme vlastnit. Lidé ţijí z půjček a konto-

korentů. Nepřemýšlejí, utrácejí. Dychtí z valné většiny po věcech a proţitcích, které rozhodně 

nelze povaţovat za nezbytné. Vštěpenou zvyklostí dorůstající generace -náctiletých je obdrţet 

vše, na co si vzpomenou. Nejsou-li rodiče schopní udrţet dosavadní standard, dostavuje se 

frustrace na obou stranách. Řady klientů sociálních sluţeb v poslední době rozšiřují ti, kteří se 

dostávají do finanční tísně následkem zadluţenosti. 
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Sociální a pastorační pracovníci především v oblasti poradenství by měli apelovat na rozum, 

moudrost a zdrţenlivost klientů, jejich cílevědomost, zodpovědné rozhodování a nakládání s 

financemi, domýšlení nevyhnutelných důsledků a následků vlastních rozhodování. 

Čtvrtou kapitolu Unum necessarium nazval Komenský ,„Jak je nezbytné dodrţovat Kristovo 

pravidlo o jednom nezbytném, protoţe jen ono můţe ukázat cestu z labyrintu světa, dát úlevu 

od jeho břemen a v jeho hladu nasycení“. Autor zde cituje stoického filozofa Epikteta: 
 

„V ţivotě se má člověk chovat jako na hostině. Kdyţ předkládaný pokrm přijde aţ 

k tobě, skromně natáhni ruku a vezmi si. Ještě u tebe není? Zdálky si nedělej 

laskominy. Minul tě? Nemysli na to“. 
 

Komenský si byl dobře vědom lidské nenasytnosti, která je „hladovitá a oči lidské nenasytné, 

takţe nikdy se nemohou nahltati ani statku, ani peněz, ani slávy, lahůdek, umění a knih. Čím 

kdo víc má, tím více chce“ (str. 34). Chudobu, přesněji řečeno skromnost a spokojenost s tím co 

člověk v hmotné oblasti vlastní, povaţoval za „lék proti nenasytnosti, závisti a mamonu“. Tento 

fakt se klient z TV obrazovky ani bulvárního plátku rozhodně nedozví. 

Prostor k působení zde opět dostává sociální či pastorační pracovník, který můţe klientovi 

nabídnout jiné alternativní a uspokojující ţivotní cíle. 
 

Za další ohroţení, především mladé generace, povaţuji přílišné zahlcení informacemi, nekonečné 

moţnosti počítačových her a zábavy na internetu, a internetem poskytované komunikační sítě. 

V Unum necessarium Komenský doporučuje, abychom nezavalovali smysly přívalem podnětů, 

naopak, abychom jim předkládali pouze to, co je nutné vědět. 

V tomto ohledu je snadný přístup k informacím na internetu, mnohdy nepravdivým a matoucím, 

přímo vraţedným nástrojem, není-li pouţíván s rozumem a velmi obezřetně. 

Komenský také doporučuje střídmost v mnoţství přátel. Elektronická komunikace má nepo-

chybně řadu výhod. Nicméně bez moţnosti zodpovědné a svým způsobem odváţné výměny 

názorů z očí do očí, s sebou přináší řadu nedorozumění, nepochopení, negativních emocí a 

následných frustrací. I zde je vhodné vzít v úvahu Komenského doporučení, abychom se ne-

míchali do cizích záleţitostí, skutkem, myšlenkou ani úvahami. 

O tom je třeba s klienty sociálních sluţeb hovořit a vyzdvihovat nutnost hlubších osobních 

kontaktů a zodpovědné volby úzkého okruhu skutečných přátel. 
 

Ţijeme ve světě automobilů, výtahů, hypermarketů, televizorů, hamburgerů, eskalátorů, kardio- 

vaskulárních chorob a rakoviny tlustého střeva. Lékaři bijí na poplach. Odborné články hovoří 

na téma „chůze je zdravá“, kniţní vydavatelství plní regály knihkupectví několika- 

setstránkovými publikacemi, které objevují „Ameriku“ a doporučují obézní a civilizačními 

nemocemi suţované populaci chroupat mrkev... 

Jak zmiňuji na str. 20, Komenský vyzdvihoval pozitivní účinky pohybu na čerstvém vzduchu 

a sám konal dlouhé pěší poutě. V dobách, kdy byl nucen se skrývat, pobýval i v zimních 

měsících celé dny venku. Přesto byl po celý ţivot, aţ do vysokého věku, velmi aktivní. 

Za vhodné v této souvislosti povaţuji ocitovat výstiţnou formulaci z titulu C. S. Lewise Rady 

Zkušeného ďábla: (lidé) „Stále totiţ zapomínají, ţe jsou zvířata a ţe všechno, co dělají jejich 

těla, ovlivňuje jejich duše.“
109

 
 

Jedna z mnoha definic lidského zdraví uvádí, ţe jde o vyrovnanou hladinu přijaté a vydané 

energie. Tohoto faktu nedbaje, zmítají se jedinci „vyspělé moderní společnosti“ mezi dvěma 

protipóly: nadbytečným kalorickým přísunem a nedostatkem pohybu na straně jedné, 

workoholismem, spěchem, stresem a nedostatkem času na jídlo na straně druhé. 
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Pracujeme-li s klienty se zdravotními či psychickými obtíţemi, je třeba prodiskutovat jejich 

denní reţim, program, zvyklosti a návyky. Odhalit nedostatky a navrhnout patřičné úpravy 

v souladu se zásadami zdravé ţivotosprávy. 
 

Jiná definice podmiňuje stav lidského zdraví nezbytností „vnitřní pohody“. V čem spatřuje 

Komenský štěstí, které je jednou z podmínek lidské vnitřní pohody a spokojenosti? „V jasném 

světle poznání, v příznivém sledu činností vytvářejících spolehlivá díla a v bezpečném uţívání 

dobrých věcí k pravému nasycení a klidu mysli“ (str. 18). 

Naproti tomu neštěstí je způsobeno „omyly mysli, chybnou činností a zklamanou touhou“. 

Štěstí by člověk měl čekat „od sebe sama a od svých podstatných částí, těla, ducha a duše“. 

Věci vnější a vedlejší (pokrmy, oděv, příbytky, jmění, lidská přízeň a podobné přívěsky ţivota) 

jsou často spíš břemenem a překáţkou. V čase donekonečna omílané ekonomické krize je tento 

Komenského přístup inspirující a velmi podnětný. 

Lidé trpí strachem z budoucnosti, obavou o ztrátu ţivotní úrovně. Opět Lewis velmi výstiţně 

uvádí, ţe ,,Napětí a úzkost jsou nepřekonatelné v tom, jak dovedou zabarikádovat lidský 

rozum.“
110

 Pro samé starosti a obavy lidé mnohdy nevidí reálné moţnosti, jak konkrétně jednat, 

aby bezvýchodnou situaci odvrátili, změnili či napravili. 

I v případech, kdy k nenahraditelným ztrátám jiţ došlo, existuje řešení. Rozhodující je úhel 

pohledu, jakým na ztráty nahlíţíme. Zhodnotíme-li realisticky ztrátu jako ztrátu, můţeme ji tak 

proměnit v klad. Lze ji nahradit a přebít úsilím směrovaným k hledání, nalézání a 

cílevědomému uskutečňování vlastní náplně a cílů ţivota. 

V tomto ohledu lze nabídnout poškozeným klientům nový úhel pohledu na jejich tíţivou 

situaci. Poskytnout informaci, ţe aktuální změny postojů, flexibilní přístup k situacím a prů-

běţné přehodnocování je nezbytnou součástí ţivota. 
 

Člověk by měl sám sebe dobře znát a měl by se umět ovládat, neboť „není skutečně svobodný 

ten, kdo neovládá sám sebe.“ Komenský varuje před marnou lidskou snahou předělávat druhé a 

doporučuje věnovat se uspořádávání toho, co je uvnitř nás. 

Za povzbuzení pro klienta v tíţivé situaci povaţuji skutečnost, ţe nic v ţivotě není černobílé, 

ţádná situace netrvá věčně a ţe on sám můţe být, jak uvádím na str. 34, veselý i smutný, spokojený 

i zarmoucený, udatný i choulostivý, duchovně vroucí i chladný, radostně pracující či ,,tesklivý a 

všecko sobě ošklivící“. 

Cestou ze smutku, starostí a úzkostí je odvrácení pohledu od sebe samého. Zaměříme-li 

pozornost na druhé, můţeme uvidět, ţe nejsme sami, kdo má starosti, strádá nebo se pere 

s nepřízní osudu. Pomoc ostatním můţe být člověku vzpruhou a potěšením. Nerodíme se pro 

sebe, ale abychom slouţili druhým. 
 

Postavení kazatele na Komenského kladlo poţadavek povzbuzovat, utěšovat a přinášet naději 

lidem kolem něho. Ve chvílích, kdy k tomu neměl dostatečnou víru, ani naději, zvolil jediné 

moţné řešení. Uchýlil se do samoty, aby svou malomyslností nezvětšoval utrpení těch, kteří od 

něj očekávali povzbuzení a podporu. 

Pracovníci všech pomáhajících profesí by si měli být vědomi náročnosti a zodpovědnosti své 

práce, kterou bezprostředně ovlivňují ţivoty a rozpoloţení svých klientů. Důsledně by měli dbát 

o vlastní fyzické i duševní zdraví, osobní pohodu a předcházet tak syndromu vyhoření. 

Klientům v sociální oblasti chybí informace, kvalifikovaná rada, praktická pomoc. V situaci, 

kdy řeší uspokojení základních ţivotních potřeb, se jen stěţí budou zabývat vyšším smyslem 

svého ţivota. Přesto, anebo spíše právě proto, je zapotřebí, aby si těchto přesahujících rozměrů byl 

vědom pomáhající pracovník. Aby on sám byl schopen se vyrovnat s utrpením a strádáním lidí, 

kterým má být oporou a poskytovat pomoc. 
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Porovnání přístupu k utrpení vybraných filozofů 

 

Při práci s klienty v tíţivé ţivotní situaci lze nalézat oporu a východisko v myšlenkách a 

postojích významných filozofů. Toto samo o sobě široké téma není ovšem cílem této práce. 

Zmíním proto jen velmi stručně pouze některé významné osbnosti a jejich přístupy k otázkám 

lidského utrpení, jak je uvádí Max Scheller ve svém Řádu lásky: 

 

J. J. Rousseau doporučuje únik před problémy, bolestí a utrpením do přírody, v idylu. 

 

Naproti němu I. Kant se v heroickém duchu staví „Všemu navzdory!“ a odmítá měřit hodnotu a 

důstojnost lidského ţivota štěstím či nedostatkem bolesti. 

 

J. G. Fichte navrhuje útěchu nad rostoucími bolestmi člověka činy podloţenými rozumovými 

rozhodnutími, formujícími přírodu a vedoucími k uspokojení svědomí, ţe tím konáme svou 

povinnost a naplňujeme své učení. 

 

J. Lock a po něm i A. Schopenhauer zastávali názor, ţe ţivot se pohybuje vpřed pouze silou 

odpudivosti od stavů nelibosti, pomocí tzv. ,,potřeb“, nutkavých stavů tlaku a napětí. Scho-

penhauer pak nemůţe jinak, neţ v duchu metafyzického pesimismu doporučovat oddání se 

věčnému utrpení, rezignaci a útěk do nečinné kontemplace ideje ve filozofii, umění či nábo-

ţenské askezi. 

 

E. von Hartmann soudí, ţe utrpení lidstva se zvětšuje a prohlubuje s pokrokem civilizace 

a kultury, je však v tomto procesu sebepoznání stále více ,,vykupováno“ Bohem. 

 

F. Nietzsche hledá hodnoty ţivota v rozpětí mezi štěstím a utrpením, v jeho velikosti a ve 

vnitřní rozmanitosti ţivota. 

 

G. W. F. Hegel, významný filosof a představitel německého idealismu přišel s novým 

přístupem, tzv. dějinností. Svět není neměnné, stálé uspořádání, nýbrţ jedno nesmírné dějství, v 

němţ duch hledá cestu sám k sobě. Tomu, co jest, nelze rozumět jinak neţ jako procesu, změně, 

případně i zápasu. Hegelův svět je nekonečná souvislost, plná napětí, protikladů a změn. 
 

„Pravdivý je celek. Celek se však dovršuje jen ve vývoji. O absolutnu je třeba říci, 

ţe je bytostně výsledkem, ţe je teprve na konci tím, čím ve skutečnosti jest.“
111

 

 

V podstatě se jedná o Biblická doporučení nesoustředit se na sebe a své problémy, dávat 

potřeby svých bliţních před svoje vlastní, hledat Boha celou svou silou a celou svou myslí 
112

 a 

tím nalézat sám sebe. 

 

Hegel navazuje na křesťanskou myšlenku dějin spásy a chápe svět jako jedno nesmírné a dra-

matické dějství, v němţ se Duch – oklikou a díky práci záporna – nakonec vrací sám k sobě. 

Překáţkám a utrpení tak přisuzuje pozitivní smysl. 

 

Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť 

víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. (Jk 1,2) 
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112
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M. Scheler ve svém Řádu lásky dokonce soudí, ţe „rostoucí utrpení je nedílným souputníkem 

vyspělejší civilizace. (...) Ačkoli je primitiv vystaven nepřízni počasí, náhodám a ohroţujícím ho 

přírodním ţivlům o tolik víc neţ civilizovaný člověk, je jeho strach z přírody a pocit distance 

od ní mnohem menší.“
113

 

 

Jaký tedy smysl, předpokládající hodnocení a přístup oproštěný všech emocí, lze v lidském 

utrpení nalézt? Podle Schelera je utrpení a bolest vycházející z něj dvojího druhu. Bolest 

bezmoci, chudoby, nedostatku, úbytku sil, stárnutí. Na druhé straně pak je to bolest růstu, 

vznikání, tedy jakási ,,porodní bolest“ která je předzvěstí stupňování ţivota. 

 

„Každé utrpení je ,zástupné‘. A snaţí se předejít utrpení celku. Každá láska je 

obětovanou láskou – subjektivní ozvěnou oběti jedné části pro přetvářející se celek 

ve vědomí. ... Nelze chtít jedno bez druhého: nelze chtít lásku a svazek (pospolitost) 

bez smrti a bolesti; nelze chtít vzestupný vývoj a růst ţivota bez bolesti a smrti; 

nelze chtít sladkost lásky bez oběti a její bolesti. Jestliţe si osvojíme tento náhled 

nejen rozvaţováním, nýbrţ celým srdcem, smíří nás mnohem hlouběji s existencí 

bolesti a smrti neţ pravda o pouhé účelnosti bolesti. Neboť poloţíme-li si otázku, 

zda bychom se opravdu rozhodli zříci se lásky a vyššího rozvoje ţivota, kdyby nás 

to zbavilo bolesti a smrti, jen málokdo by na to odpověděl prostým ,ano‘. Jsou-li 

bolest a smrt nutnými stopami, které za sebou jako by samy od sebe zanechávají 

uchování a stupňování ţivota a růstu, můţeme je jen stěţí odmítnout. 

Pouze bolest z nedostatku – nikoli bolest z růstu – smíme pak ještě odmítat a po-

tírat. ... Avšak i do duchovního pojetí automaticky se dostavující bolesti, smrti 

a utrpení padá paprsek toho nejčistšího a nejvyššího proţitku svobodného ducha, 

jehoţ odlesk proniká zvláštním způsobem i vším neduchovním utrpením. ... Vţdyť 

v oběti a obětované lásce koření obojí se stejnou původností: rozkoš a bolest, a 

znamenalo by popírat ţivot sám, kdybychom chtěli popírat rozkoš a bolest nebo 

jedno z nich. Teprve jejich nejvyšší sjednocení, zhuštění, syntéza v nejčistší a 

nejvyšší oběti lásky představuje vrchol ţivota: ztratit a získat je v něm jedno a 

totéţ“.
114

 

 

Schelerův pozitivistický přístup ke strádání a utrpení vychází z vědomí vyššího řádu, vyšší 

moudrosti a spravedlnosti. Ţivot ve fyzickém těle pokládá za pouhý předstupeň, smrt je bra-nou 

k ţivotu věčnému. 

 

Stejně tak i Komenský nepojímá smrt jako konec existence, ale jako ukončení času, který je 

člověku dán na přípravu pro věčnost. Vědom si faktu, ţe smrt můţe zastihnout člověka 

v jakémkoli věku, doporučoval Komenský o smrti rozjímat a přemýšlet, celý ţivot ţít v při-

pravenosti k přejití z tohoto dočasného ţivota do ţivota věčného. 

 

Všichni ţijeme ţivoty do značné míry určované vnějšími okolnostmi, které nedokáţeme 

ovlivnit či změnit. Jedním z nabízejících se řešení je uchýlit se k víře ve vyšší moudrost a spra-

vedlnost, která přesahuje omezené moţnosti našeho lidského rozumu a chápání. Bez vědomí, ţe 

,Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní 

poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. (1K 13,12) 

 

jen velmi obtíţně dokáţeme chápat a přijímat těţkosti, ztráty a prohry, které proţíváme. 
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Tento přístup můţe být snadno přijatelný pro věřící. Co ale nevěřící? Jak ti mají chápat utrpení, 

vyrovnávat se s nepřízní osudu a okolností, s utrpením, pocity bezmoci či křivdy? 

 

I pro nevěřící existuje smysluplné řešení. Vţdy mají moţnost pracovat na sobě, měnit postoje a 

zaběhnutá schémata chování, realisticky přijímat ţivot a svět, vědomě přistupovat k emocím a 

vědomě s nimi zacházet. Zodpovědně se rozhodovat s vědomím následků všech jejich činů.  

 

Tak mohou, byť nevědomky, dostát moudrému a láskyplnému doporučení „vyšší autority“, 

totiţ zapírat sami sebe a tím docházet vyšší kvality vnitřního proţívání a přístupu k ţivotním 

okolnostem, které není moţno omezenými lidskými silami a prostředky ovlivnit či změnit. 
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Závěr 
 
 
 
Cílem této práce bylo prozkoumat vybrané filozofické spisy J. A. Komenského, osobní zázna-

my, korespondenci a shromáţdit z nich zmínky o ţivotních hodnotách, na kterých byl scho-pen 

postavit svůj ţivot v těţkých chvílích, obdobích ţivotních zkoušek a za nepříznivých ţivotních 

a společenských okolností. Jednalo se o práci s historickými dokumenty, ale také s díly 

významných komeniologů současnosti a nedávné historie. 

 

Stěţejní díla, ze kterých jsem čerpala, jsou Labyrint světa a ráj srdce a Unum necessarium, 

Jedno nezbytné, a to z několika důvodů. Labyrint vznikl v době autorova mládí, jako reakce na 

národní tragédii, ztrátu rodiny, vyhnanství a osamění. Jedno nezbytné je posledním filozofickým 

spisem Komenského, ve kterém shrnuje své celoţivotní úsilí o poznání a nápravu světa do prosté 

myšlenky: co není pro lidský ţivot nezbytné, je zbytečné. Tento spis mě zaujal jiţ samotným 

názvem před několika lety a po celou dobu se k němu a jeho ústřednímu poselství často a ráda 

vracím. 

Dalším vybraným dílem byl titul Jan Amos Komenský, O sobě. Chtěla jsem více poznat 

autorovu osobnost prostřednictvím deníkových záznamů, jeho přístup k lidem a způsob psané 

formy komunikace. Při práci s tímto titulem jsem měla moţnost nahlédnout jen velmi malou 

část Komenského korespondence a osobních zápisků. Studium dalších listů a deníkových 

záznamů nebylo v rámci této práce moţné, byť bych se mu s potěšením věnovala důkladněji. 

Další dvě díla, Truchlivý a Via lucis, Cesta světla, jsem za hodna podrobnějšího prostudování 

pojala aţ v průběhu práce. Stejně tak k souvisejícím spisům komeniologickým jsem přichá-zela 

průběţně. Za upozornění na významné autory vděčím vedoucí této práce. 

 

Práce s historickými dokumenty i literaturou významných současných komeniologů byla, 

domnívám se, úspěšná. Podařilo se mně nashromáţdit celou řadu ţivotních hodnot. 

 

Práce s literaturou, s neustálým zřetelem na vytčený cíl, mi přinášela radost a uspokojení. 

Včetně toho, ţe s kaţdým dalším prostudovaným titulem či listem mi vyvstávala řada dalších 

prostudování hodných děl. 

S tímto faktem souvisí i úskalí, na které jsem během práce naráţela. Důkladná analýza za-

daného mnoţství pramenů a literatury, které je jedním z poţadavků kladených na tuto práci, by 

zabrala mnoho měsíců. V případě komeniologické literatury nezměrně bohaté na odkazy 

k dalším a dalším autorům a titulům, nezdráhám se říci, ţe i několik lidských ţivotů.  

Poněkud problematické bylo drţet se stanoveného cíle a nezabíhat do dalších souvisejících 

oblastí. Mnohé odkazované tituly i osobnosti autorů povaţuji za více neţ lákavé. 

Rovněţ při práci s biblickým slovníkem jsem čelila neustálému pokušení odklonit se od 

stanoveného cíle a ponořit se do podrobného studia slovníku samotného i zmiňovaných 

biblických textů a všech souvislostí souvisejících... 

Také pouţití metody analýzy, s jejíţ pomocí jsem se pokusila získaná fakta nahlédnout 

a přiblíţit z více stran, se ukázalo být přínosem. 

 

Za zásadní změnu v přístupu k ústřednímu tématu, tedy lidskému utrpení a způsobům, jak mu 

úspěšně čelit, povaţuji svůj vlastní pozměněný pohled na těţkosti, starosti a ţivotní překáţky, 

ke kterému jsem v průběhu práce dospěla. Písmo přikazuje, ţe se máme radovat, když na nás 

přicházejí rozličné zkoušky (Jk 1, 2–3), na jiném místě je dokonce psáno, ţe rokle neštěstí se 

stane Bránou k naději. (Oz 2, 17). 
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C. S. Lewis ve své brilantní kníţce Rady zkušeného ďábla ústy strýce Zmarchroba ubezpe-čuje 

Tasemníka, ţe „Právě v čase poklesů (mnohem více neţ v období vrcholů) se člověk mění 

v toho tvora, jakým si ho On přeje mít. Proto má Nepřítel
115

 největší radost z těch modliteb, 

které se k němu ten tvor modlí právě ve stavu vyprahlosti.“  

 

Ke stejnému závěru dospěl i Max Scheler. Jeho pozitivistický přístup ke strádání a utrpení 

ovšem vychází z vědomí vyššího řádu, vyšší moudrosti a spravedlnosti. Bez předpokladu, ţe 

ţivot ve fyzickém těle je pouhý předstupeň k ţivotu věčnému, by jakékoli snahy o pozitivní 

přístup k těţkostem a utrpení neobstály. 

 

Rovněţ Komenský, pojímající lidský ţivot jen jako přípravné období, které je člověku dáno na 

přípravu pro věčnost, by bez eschatologické naděje neuspěl. 

 

Za pozoruhodný povaţuji závěr, k němuţ dospěl Komenský svou analýzou protikladů ve svém 

Via Lucis, ţe světlo s tmou se vţdy bude potýkat a při hledání pravdy je třeba „Způsobit, aby 

věc jakkoli velikou bylo vidět celou“. Častou chybou, které se dopouštíme, je potřeba jasného 

rozdělení na dobré a špatné, černou a bílou, či tendence dělat unáhlené závěry pod tlakem 

momentální emoce a bez důkladného zváţení všech souvislostí. 

 

„Přes veškerou snahu dopátrat se objektivní pravdy a vymezit funkční rámec 

poznaného pro praktické vyuţití nezbývá, neţ konstatovat s autorem cesty světla, ţe 

,vše mezi prvotní tmou a posledním světlem je smíšeno z obojího a ţe světlo s tmou 

vţdy se potýká a bude potýkat, dokud světlo tmu nepřekoná.‘ “
116

 

 

V této souvislosti vyvstává velký prostor pro práci s klienty sociální práce. Orientace k moudrosti, 

trpělivosti, vytrvalosti a zodpovědnosti jak klienta, tak sociálního pracovníka. Povědomí faktu, 

ţe nic není stálé, trvalé a definitivní. Ţe ţivotní, hodnotová a etická dilemata jsou prakticky 

kaţdodenní součástí našich ţivotů a jsme nuceni jim čelit a zodpovědně se rozhodovat. I 

s vědomím toho, ţe v mnoha případech neexistuje rozhodnutí, které by vyho-vovalo všem a 

uspokojilo všechny zúčastněné. 

 

Metodou syntézy jsem dospěla k výše řečenému, tedy k závěru, ţe svět sestává z jednotlivých 

nezaměnitelných subjektů, individualit a dějů ovlivňujících celek, jehoţ jsou neoddělitelnou 

součástí. 

 

„Svět ve své ţité podobě je celek. Je celistvost, tj. vţdy je před jednotlivostmi, 

překračuje je a zahrnuje je v sobě, takţe v kaţdé je celý spolumíněn, a přitom přece 

jen nestojí zde jako hotový, nýbrţ jako rámec moţností svobodné bytosti, která 

ustavičně jisté jeho moţnosti škrtá a jiné si osvojuje a rozvrhuje, jistých se chápe a 

jiné zavrhuje, aţ se v nich realizuje zcela po svém tak, ţe je tato bytost bytostí 

tohoto světa a svět veskrze světem jejích moţností.“
 117

 

 

Naším lidským úkolem je zachovat si otevřenost a citlivost vůči světu, jehoţ osud leţí do značné 

míry v našich rukou. Svět je pro Komenského školou, ve které by se lidský jedinec po celý svůj 

ţivot měl vzdělávat a učit se pouţívat Boţí dary pro dobro celku. 
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„Tak potůček si svou vlhkost nenechává pro sebe a díky tomu kolem mohou růst 

blatouchy, a jak jen je pilný, jen ho ohraď a bude za tebe točit kolem...Voda je Boţí 

dar, který je tu pro mě, ale ne jen kvůli mně.“
118

 

 

Svět a lidský ţivot tak spočívá v neustálé proměně, vývoji. Pro člověka z toho vyplývá nutnost 

flexibility a aktuální změny postojů. 

 

Rovněţ jednotlivé ţivotní hodnoty, ke kterým jsem v průběhu práce dospěla, nelze od sebe 

oddělit, vzájemně se zastupují a prolínají. Stejně tak jejich biblické paralely. 

 

Pouţití indukce mi přineslo škálu jasně definovaných ţivotních hodnot, které mohou poslouţit 

jako stavební kameny lidského ţivota hroutícího se v důsledku nepříznivých okolností. Otázkou 

zůstává, nakolik je jedinec v kritické ţivotní situaci schopen si jejich přínos uvědomovat 

a rozumově jich ve svůj prospěch vyuţívat. Zda dokáţe vyhodnotit utrpení či osobní ztrátu jako 

pozitivní přínos pro svůj další ţivot bez vědomí vyššího smyslu ţivotních překáţek a zkoušek, 

bez víry ve vyšší spravedlnost a naděje v lepší budoucnost z této víry pramenící. 

 

Dedukcí jsem nedošla k jinému závěru, neţ sám autor analyzované literatury. Bez víry v Boha 

nelze smysl utrpení nijak přijatelně rozumově vysvětlit. Nemyslím však, ţe by se tím vyuţití 

poznatků této práce muselo nutně omezit pouze na věřící. I nevěřícím můţe soubor faktických 

hodnot, na které je moţno se ve chvílích krize orientovat, vnést světlo a řád do zmatené a 

nejasné situace. 

 

Srovnávací metodou jsem se pokusila nahlédnout, jak na téma utrpení a způsobů, jak se s ním 

vypořádat, nahlíţí Komenský v průběhu svého ţivota. 

 

Komenský byl v mládí okouzlen světem, touţil svět popsat, zachytit, definovat a přiblíţit lidem. 

První ţivotní otřesy změnily jeho pohled, svět se mu stal labyrintem a bezvýchodným zmatkem, 

z něhoţ jako jediný moţný únik spatřoval setkání s Bohem v ústraní vlastního srdce. Po 

překonání nejtěţší krize vrací se opět ke světu, ovšem s proměněným postojem. Touţí po 

nápravě, směřující od osobní proměny kaţdého jedince a postupné změny celku světa. Některé 

Komenského pansofické všenápravné myšlenky a touhy se ukazují uţ za autorova ţivota jako 

utopické, a mnoha současníky jsou tak i posuzovány a hodnoceny. Ke konci ţivota jakoby 

smířlivě kapituloval a spolu s biblickým Kazatelem došel k závěru, ţe všechno je marnost. 

Kromě základních potřeb, slouţících k zachování ţivota a Krista, jenţ je jeho dárcem a 

svrchovaným Pánem. 

 

Dalším cílem a součástí práce bylo nalezení biblických paralel k výše zmiňovaným ţivotním 

hodnotám. Podkladem pro tuto práci se stal Biblický slovník a několik překladů Bible. 

Hodnotové pilíře a jejich biblické paralely nebylo moţno vţdy jednoznačně od sebe odlišit, 

v mnohém se zastupují, překrývají a prolínají. Vhodných a odpovídajících biblických veršů by 

bylo moţno nalézt daleko více, takové studium by ovšem daleko přesahovalo rámec, moţnosti a cíl 

této práce. Shromáţděné odkazy do Boţího Slova povaţuji pro svůj záměr, tedy nalézání 

východisek z obtíţných ţivotních situací za dostačující. 

 

Jako poslední jsem si stanovila cíl navrhnout praktické vyuţití získaných informací v oblasti 

sociální a pastorační práce. Tento cíl povaţuji za splněný jen velmi okrajově. Při shrnování 

poznatků a definování jejich praktického vyuţití v kapitole čtvrté jsem si uvědomila, jak je toto 
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téma široké a do jak značné míry je můj pohled na problematiku ovlivněn mým současným 

povoláním učitelky SŠ. Centrem mého zájmu je kategorie dospívajících mladých lidí. Povaţuji 

za důleţité přinášet studentům nové informace, obohacovat jejich názory o nové úhly pohledu, 

inspirovat je ke změnám postojů a hodnot, které oni povaţují za jediné moţné a definitivní. 

 

Poněkud stranou mého zájmu zůstávají další skupiny klientů sociálních sluţeb či pastoračního 

působení, tedy děti, nemocní, senioři, klienti se závislostmi, pachatelé trestné činnosti, aj. 

 

Další moţnosti vyuţití nashromáţděných poznatků z této práce vidím ve shrnutí do formoy 

přednášky či prezentace s následnou diskusí kupříkladu při práci se studenty škol, návštěvníky 

nízkoprahových center, nemocnic, domovů důchodců, církví, atp. Nabízí se zde rovněţ moţnost 

zestručnit tuto práci do formátu novinového či časopisového článku. 

 

Při studiu Unum necessarium, který mě oslovil zřejmě ze všech prostudovaných titulů nejvíce, 

jsem si uvědomila bolestný fakt současnosti, jak ho brilantně zformuloval Radim Palouš: 

 

,,Dnešní člověk s Bohem nepočítá. Nevěří ve vyšší smysl bytí, nenahlíţí lidské 

dějiny jako cestu odněkud někam. Neočekává reálný zásah a vstup Boha do dějin, 

který by všemu bytí dal konkrétní závěrečný smysl.“ 
119

 

 

Ţivot se zrychluje, Evropa integruje, vzdálenosti zmenšují, informace ze všech koutů světa 

generují servery kaţdou vteřinu. Vyvstává tak nekonečná řada otázek. 

 

Jakou roli v takovém světě vlastně hraje ten, který byl stvořen, aby jej zveleboval a uspo-

řádával? Hraje ještě vůbec svou roli, nebo jen bezmocně přihlíţí dění, které se mu vymklo 

z rukou a řítí se nekontrolovaně do neznáma? 

 

Do jaké míry můţe ţít člověk, jenţ je „stvořen k obrazu Boţímu“ spokojený, šťastný, vyrov-

naný a naplněný ţivot, nepočítá-li s tím, kdo jej stvořil? Na co se postaví „moderní člověk“ ve 

chvíli, kdy pohasne televizní obrazovka, přestane fungovat počítač, finanční zdroje jsou 

omezené, nakupování a kunzum nepřinášejí očekávané uspokojení? 

 

Pevným základem, který umoţnil Komenskému obstát v ţivotních zkouškách, vytvořit tak 

rozsáhlé dílo a nezahořknout vůči světu a Bohu, bylo jeho přesvědčení a vědomí vnitřního 

přesahu sama sebe, touha po lepším světě a lepší budoucnosti. 

 

 

„Vzdávám tedy díky Bohu svému, jenţ chtěl, 

abych byl po celý ţivot svůj muţem touhy...“ 

 
Unum necessarium 
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 I 

Biblické paralely k jednotlivým životním hodnotám 
 

 

1 Víra a důvěra v Boha, opora a naděje v Bohu, láska k Bohu, víra v Boží pomoc 

 

 
Ježíš jim odpověděl: „Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ,Zdvihni se  a vrhni se 

do moře‘ – a nebude pochybovat ve svém srdci, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude  to mít. Proto vám 

pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. (Mk 11, 22–24) 

 

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. (J 15, 7) 

 

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj 

Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fp 4, 4–7) 

 

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se 

za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť 

Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. (Ř 8, 26–27) 

 

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou 

měříte, takovou Bůh naměří vám. (Mt 7, 1–2) 

 

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu 

Ježíši pro vás. (1 Te 5, 16–18) 

 

Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ (Ţ 91, 2) 

 

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. (Ţ 91, 11) 

 

A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, jméno Ježíšovo mu dalo sílu a 

zdraví – a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. 

(Sk 3, 16) 

 

Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. (Sk 4, 10) 

 

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; Ostatní vězňové je poslouchali. Tu 

náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře 

a všem vězňům spadla pouta. (Sk 16, 25–26) 

 

On mu řekl: „,Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou 

a celou svou myslí‘ a ,miluj svého bližního jako sám sebe‘.“ Ježíš mu řekl: ,,Správně jsi odpověděl. To 

čiň a budeš živ.“ (L 10, 27) 

 

Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude 

jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, 

v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. (Jr 7, 5–6) 

 

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fp 4, 5–7) 

 

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. (Ţd 11, 1) 

 



 II 

... máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme, jsme chudí a přece mnohé obohacujeme, nic 

nemáme a přece nám patří vše. (2 K 6, 10) 

 

I kdyby fík nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel 

brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má 

spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi 

dává šlapat. (Abk 3, 17–19) 



 III 

2 Naděje 

 

 
Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený 

u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se 

ničeho neobává, nepřestává nést plody. (Jr 17, 7–8) 

 

Spíše bych se dotazoval Boha, svoji záležitost předložil bych Bohu, který dělá věci veliké a nevy-

zpytatelné, nesčíslné divy: dává zemi déšť, polím sesílá vláhu, ponížené staví na vysoké místo, 

zarmoucení docházejí spásy; (Jb 5, 8–11) 

 

a tak nuzný má naději, ale podlost musí zavřít ústa. (Jb 5, 16) 

 

Ty jsi přece má naděje, panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám. (Ţ 71, 5) 

 

Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Však to 

budoucnost ukáže! Tvá naděje nebude zmařena. (Př 23, 17–18) 

 

Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude 

zmařena. (Př 24, 14) 

 

Její vinice jí tehdy navrátím, rokle neštěstí se jí stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, 

jako v den, kdy vyšla z Egypta. (Oz 2, 17) 

 

Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. (Kaz 

9, 4) 

 

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu. (Ţ 146, 5) 

 

Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít, v mých nadějích mě nezahanbuj. (Ţ 119, 116) 

 

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. (Pl 3, 25) 

 

Hle, říkají: „Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni.“ (Ez 37, 11) 

 

Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za 

své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: ,Neboj se 

Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.‘ (Sk 27, 22–24) 

 

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Ř 

5, 5) 

 

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. (Ř 12, 12) 

 

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou 

byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 

(1 K 10, 13) 

 

Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. (2 K 3, 12) 



 IV 

3 Práce 

 

 
Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek. (Př 21, 5) 

 

Budeš-li v čas soužení liknavý, budeš se svou silou v úzkých. (Př 24, 10) 

 

Zajisti své dílo venku, starej se o ně na svém poli a potom si postavíš i dům. (Př 24, 27) 

 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 

připravil. (Ef 2, 10) 

 

A tak moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; 

vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. (1 K 15, 58) 

 

Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z 

vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli boží evangelium. (1Te 2, 9) 

 

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak 

jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni. 

(1 Te 4, 11–12) 

 

Dobře si všímej, jak vypadá tvůj brav, starej se pečlivě o svá stáda. (Př 27, 23) 

 

Rozsévej své símě zrána nedopřávej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či 

zda obojí je stejně dobré. (Kaz 11, 6) 

 

Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem, ale kdo následuje povaleče, nasytí se chudobou. (Př 28, 19) 



 V 

4 Vzdělávání, nové podněty, poznávání, získávání nových informací 

 

 
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou 

pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně. (Př 2, 6–7) 

 

Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží stane se důvtip, rozumnost 

tě bude chránit. (Př 2,10–11) 

 

Blaze je člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. (Př 3, 13) 

 

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná 

slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. (Jk 3, 17) 

 



 VI 

5 Láska k vlasti a národu 

 

 
Neposkvrňujte zemi, v níž jste. Neznečistíš zemi, ve které sídlíte, uprostřed níž já přebývám, neboť já, 

Hospodin, přebývám uprostřed synů Izraele. (Nu 35, 33–34) 

 

V onen den odpovím, je výrok Hospodinův, odpovím nebesům a ona odpoví zemi, země pak odpoví obilí, 

moštu a oleji. (Oz 2, 22) 
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6 Rodina 

 

 

Biblickým obrazem paradoxního přínosu osobních ztrát pro vyšší záměr a dobro je příběh 

starozákonního Josefa. Bratry prodán do otroctví přišel o domov a rodinu. Nespravedlivě 

nařčen, odsouzen a dlouhá léta vězněn. Neztrácí víru v Boha, dává se jím vést i za těchto 

okolností. Nakonec získává významné postavení v říši a novou rodinu. Stává nástrojem pro 

záchranu Egypta před hladomorem a zachraňuje před hladem i svou původní rodinu. 

 
Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. 

… 

Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něj 

pokojného slova. (Gn 37, 3–4) 

 

Josef se už nemohl ovládnout přede všemi, kdo stáli kolem něho, a křikl: ,,Jděte všichni pryč!“ tak u ně-ho 

nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. 

… 

Tu řekl bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě žije?“ Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se 

ho zhrozili. Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, 

kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před 

vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po dva roky hlad, v zemi nebude orba ani žeň. Bůh mě 

poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké 

vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh…“ (Gn  44, 1–7) 
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7 Životní partner 

 

 
Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech. (Př 12, 4) 

 

Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. (Př 18, 22) 

 

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepo-

strádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý život. 

… 

Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. 

… 

Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: ,,Statečně si vedly mnohé dcery, 

ale ty je všechny předčíš.“ (Př 31, 10–11; 23, 28–29) 

 

Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. (1 Tm 5, 8) 

 

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval 

… 

Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 

… 

Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo. (Ef 5, 25, 28; 31) 
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8 Láska k lidem (církevnímu společenství), pomoc bližním 

 

 
Král odpoví a řekne jim: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ 

(Mt 25, 40) 

 

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. 

... 

Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. (Ř 12,10; 13) 

 

Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční. (Př 12, 22) 

 

Boj veď s rozvahou, ve množství rádců je vítězství. (Př 24, 6) 

 

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím (Fp 1, 3) 

 

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má 

vroucí modlitba spravedlivého. (Jk 5, 16) 

 

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni 

k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! (1 Pt 4, 8–9) 

 



 X 

9 Mezilidské vztahy 

 

 
A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebe-sích, 

vám odpustil vaše přestoupení.“ (Mk 11, 25) 

 

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 

... 

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. (Lk 6, 27–28; 31) 

 

Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. 

Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť 

jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. (Lk 6, 37–38) 

 

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2, 42) 

 

Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s pla-

čícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. 

 

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, žijte se všemi 

v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží hněv, neboť je psáno: ,Mně patří 

pomsta, já odplatím‘ praví Pán. Ale také: ,Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu 

pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.‘ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. 

(Ř 12, 14–16; 17–21) 

 

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha 

zná. 

… 

Boha nikdo nikdy neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás 

dosáhla svého cíle. (1 J 4, 7; 12) 

 

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, Ale vždy jen dobré, které by budovalo, kde je třeba a tak 

posluchačům přineslo milost. 

… 

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě 

navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. 

(Ef 4, 29, 31–32) 
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10 Pragmatické přijímání reality tohoto světa 

 

 
Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Jaký užitek má 

člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Pokolení odchází, pokolení přichází, 

ale země stále trvá... (Kaz 1, 2–3) 

 

...svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil, a 

to byl můj podíl ze všeho mého pachtění... (Kaz 2, 10) 

 

Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. (Kaz 5, 6) 

 

Hospodin ruší rady národů, a v nic obrací přemyšlování lidská. (Ţ 33, 10) 

 

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. (Kaz 3, 1) 

 

Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém 

díle... To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě, při tvém 

klopotném pachtění pod sluncem. (Kaz 9, 7–9) 

 

Shledal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. (Kaz 

3, 22) 

 
Poznal jsem, že není pro člověka nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu 

s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. 

(Kaz 3, 12–13) 

 

...neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře a čím víc vědění, tím víc bolesti (Kaz 1, 18) 

 

Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať se napije a na své plahočení již 

nevzpomíná. (Př 31, 6–7) 

 

Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno 

koná. (Kaz 11, 5)  

 

Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí, sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví 

na svém místě. (Ţ 103, 15) 

 

Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co 

má dobrou pověst, co se považuje za ctnost, a co sklízí pochvalu. (Fp 4, 8) 
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11 Kázeň a řád 

 

 

V souvislosti s kázní a řádem úzce souvisí sebeovládání, vytrvalost, trpělivost, sebezapření, 

silná vůle, zvládání emocí. 

 
Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodno lásky, co 

má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, to čiňte. A 

Bůh pokoje bude s vámi. (Fp 4, 8–9) 

 

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží 

vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. (Ţd 10, 35–36) 

 

Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti. (Př 25, 15) 

 

Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá. (Ţ 62, 6) 

 

Najdeš-li med, jez s mírou, jinak se jím přesytíš a zvrátíš jej. (Př 25, 16) 

 

Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. (Př 25, 26) 

 

Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne lidská přirozenost.  

... 

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějnictví, roz-broje, 

hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost 

... 

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a 

sebeovládání. (Ga 5, 16; 19–20; 22–23) 

 

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým 

životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. (Ef 4, 1) 
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12 Oddanost Bohu, cílům, myšlence 

 

 
Dát se vést sobectvím, znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu 

nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. 

... 

Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete 

žít. (Ř 8, 6–7; 13) 
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13 Pokora 

 

 
Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. (Př 28, 13) 

 

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na 

sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. 

Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. (Mt 11, 28–30) 

 

Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. 

Až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje. (1 K 4, 12–13) 

 

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem 

sláb, jsem silný. (2 K 12–10) 

 

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale 

služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého 

jako sebe samého! (Ga 5, 13–14) 

 

Myslí-li si někdo, že je něco, a není nic, klame sám sebe. (Ga 6, 3) 

 

Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. (Př 12, 1) 

 

Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost. (Př 13, 10) 

 

Ucho, které poslouchá životodárné domluvy, bude přebývat mezi moudrými. Kdo se vyhýbá trestu, 

neváží si vlastního života, kdežto kdo domluvy poslouchá, získává rozum. Bázeň před Hospodinem 

napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora. (Př 15, 31–33) 

 

Pokořte se před Pánem a on vás povýší. (Jk 4, 10) 

 

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. (Ţd 11.1) 

 

Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ,Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává 

milost‘. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost 

vložte na něj, neboť mu na vás záleží. (1 Pt 5, 6–7) 

 

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých 

proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru  slyšel. A byl vyslyšen 

a zbaven své bázně. Ačkoli to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl 

dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. (Ţd 5, 7–9) 

 

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se 

v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí 

a neporušení, prosti všech nedostatků. (Jk 1, 2–3) 

 

Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco 

neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se 

zjeví jeho sláva. (1 Pt 4, 12–3) 
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14 Vyšší smysl života, věčný život 
 

 
Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, 

který dává Ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký 

čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem 

v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spra-vedlnosti těm, 

kdo jí prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je 

chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. (Ţd 12, 9–12) 

 

Řekl jí Ježíš: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. (J 11, 25) 

 

A řekl: Nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se také zase tam navrátím. Hospodin dal, Hospodin též 

odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo. (Jb 1, 21) 

 

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si 

poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj 

poklad, tam bude i tvé srdce. (Mt 6, 19–21) 


