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II. Duchovní život

Útočiště v Bohu

Co je potřebné v zlých dobách? Naříkat, plakat a modlit se (Jk 5,13). 
Neboť tak na konec každé zlo bude k dobru, přiměje-li nás k tomu, 
abychom hledali útočiště u pramene dobra, Boha.

Jedno potřebné

Úcta k Bohu

Kdo zajisté Boha z celého srdce miluje, tomu není zapotřebí mnoho 
předepisovat, kdy, kde, jak a kolikrát má Bohu sloužit, klanět se mu 
a ctít jej: protože samo to srdečné spojení s Bohem a ochota poslou-
chat ho je nejpříjemnější jemu poctou a vede člověka k tomu, aby 
vždycky a všude sám v sobě chválil a všemi svými činy slávu jeho 
měl na mysli.

Labyrint světa a ráj srdce





VI. Odkaz

Komenského šestero

To všechno tobě zcela odkazuji a odevzdávám, zejména:
Nejprve lásku k Boží čisté pravdě, kterou nám před jinými národy 
začal ukazovat Pán službou Mistra Jana Husa.

Za druhé odkazuji ti jako dědictví Boží knihu, Bibli svatou, kterou 
s velikou pílí přeložili moji synové do češtiny z původních jazyků, 
kterými ji Bůh poručil psát.

Za třetí ti odporučuji také zvláštní lásku k církevnímu řádu a laska-
vé kázni, která má a musí být mezi dětmi Božími.

Za čtvrté odevzdávám ti horlivost ve službě Pánu Bohu a službě jemu 
jedním ramenem.

Za páté odevzdávám také tobě a tvým synům úsilí ve tříbení, čiš-
tění a vzdělávání našeho milého a půvabného otcovského jazyka.

Za šesté ti odkazuji lepší, bedlivější a zdárnější výchovu mládeže 
nežli bývala.

Závěť umírající matky Jednoty bratrské. Léta Páně 1650





VI. Odkaz

Komenského heslo

Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není.

Životní moudrost

Aby byl člověk moudrý, musí mít správný vztah k věcem, lidem 
a k Bohu.

Jedno potřebné

Komenského proroctví

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy 
naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!

Závěť umírající matky Jednoty bratrské. Léta Páně 1650





VII. Náprava a obnova

Od zbytečného k podstatnému

Jediná příčina všech zmatků ve světě je v tom, že lidé nerozeznávají 
nezbytné od ne nezbytného, že nezbytné věci opomíjejí a zbytečný-
mi že se nekonečně zaměstnávají, zaplétají a matou.

Jedno potřebné

Kristus vede k jednotě

Proto Bůh chce, aby všechno bylo jedno na nebi i na zemi, a proto 
poslal svého Syna, aby jím a v něm znovu shromáždil všechno.

Cesta světla





VII. Náprava a obnova

Modlitba Otčenáš

Otče nás všech (od něhož je všechno pokolení), kterýž jsi na ne-
besích, a to svým majestátem – ale také s námi na zemi v Evropě, 
v Asii, Africe –
Posvěť se skrze nás všechny jméno tvé
Přijď konečně do všech končin země království tvé
Buď vůle tvá od nás všech a skrze nás ve všem
Chléb duchovní dej nám všem, jako dáváš tělesný
Odpusť už nám všem všemožná provinění naše
Neuveď nás v pokušení
Ale osvoboď nás všechny už ode všeho zlého!
Neboť tvé jest všechno království a všeliká moc a tobě jedinému patří 
všechna sláva na nebi i na zemi, i nyní časně, i později na věky věků. 
Amen!

Všenáprava





VII. Náprava a obnova

Souhrn nejvyšší moudrosti

Nezatěžovat se ničím, co přesahuje životní nezbytnosti, spokojit se 
s mála věcmi, sloužícími k pohodlí, a chválit Boha.
Jestliže ty pohodlné chybí, spokojit se pouze s nezbytnými.
Přijdeš-li i o ně, snaž se zachovat sebe sama.
Nemůžeš-li ani sebe zachovat, zřekni se sebe, jen abys Boha neztratil.
Kdo totiž má Boha, může všecko postrádat, poněvadž má na věky své 
nejvyšší dobro s Bohem a v Bohu. A zde je také KONEC všech potřeb 
a přání.

Jedno potřebné




