
 

 

  



 

áme jeho podobiznu na naší 
dvousetkorunové bankovce, 
jeho jméno na mnohých 
školách a institucích vyššího 
vzdělávání, jsou po něm 

pojmenované ulice a různá náměstí, ale 
víme, čemu věřil, za čím stál? Vážíme si 
vskutku jeho života, jeho svědectví? Bereme 
vážně jeho slova? Možná, že by někteří 
řekli, že ví, čemu věřil a za čím stál, i když 
takových, kdo to opravdu ví, je pramálo. 
Ovšem co se týče pravého vážení si jeho 
života a vzetí k srdci jeho slova, odpověď na 
tyto otázky musí být jasně znějící NE! 
 
Ve svém klasickém díle Labyrint světa a ráj 
srdce Komenský popisuje putování člověka, 
který hledá smysl života a který přichází 
k poznání, že všechny věci tohoto světa jsou 
marností, jak říká Bible. Komenský hned po 
uvedení nadpisu své knihy Bibli v tomto 
ohledu cituje: „Viděl jsem všecky skutky, kteréž se 
dějí pod sluncem, a aj, všecko jest marnost a trápení 
ducha“ (Kazatel 1:14). Takové to je, když člověk 
hledí na ty věci „pod sluncem“ – na zemi je 
všechno jen beznaděj a zoufání. 



 

 

 

Kresba Komenského z Labyrintu světa a ráje srdce. 



 

Ale v tomto stavu Komenského poutník 
nezůstává. V druhé polovině knihy poznává 
následovníky Krista a vnímá, že jejich životy 
jsou životy naplněné, smysluplné a vítězné. 
Sám na konci tohoto putování a zkoumání 
vydává svůj život Kristu jako Tomu, který 
jest Tím jediným Spasitelem člověka. 
 
Tato kniha je vlastně Komenského 
svědectvím. Svědectvím o pravém smyslu 
života. Života, který je smířen s Bohem 
skrze Pána Ježíše Krista, Syna Božího, který 
přišel na svět, aby hříšné spasil. Ke konci 
Labyrintu poutník volá: „Hospodine, smiluj se 
pro Ježíše Krista i nade mnou hříšným.“  
A Komenský píše dál: „To, když já dopovím, 
ozve mi se zprostřed trůnu Spasitel můj Pán Ježíš  
a rozkošnými těmito slovy promluví: „Nebojž se, 
milý můj, já s tebou jsem, tvůj Vykupitel, já Utěšitel 
tvůj, neboj se. Aj, nepravost tvá odňata jest od tebe, 
a hřích tvůj shlazen“ (kapitola 53). 
 
To je, čemu Komenský věřil. Věříš tomu 
Ty? To je, v čem Komenský skládal 
všechnu svou naději. V čem skládáš naději 
svou Ty? 



 

Je jediná naděje pro člověka, a ta je 
v samotném Kristu. Spása není v církvi, 
není v nějakém obřadu, není ve křtu, je 
jedině v Kristu. Jak říkal Komenský a před 
ním ten veliký Luther, ospravedlnění před 
Bohem je ze samotné víry v Krista. Volání 
Bible, Slova Božího je: 
 
„Čiňte pokání a věřte Evangelium.“ (Marek 1:15) 
 
„Milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami ze sebe, 
darť jest to Boží. Ne ze skutků, aby se někdo 
nechlubil.“ (Efezským 2:8-9) 
 
„Neboť není rozdílu. Všickni zajisté zhřešili,  
a nemají slávy Boží. Spravedlivi pak učiněni bývají 
darmo, milostí Jeho, skrze vykoupení, kteréž se stalo 
v Kristu Ježíši. Jehož Bůh vydal za smírci, skrze 
víru ve krvi Jeho, k ukázání spravedlnosti své, skrze 
odpuštění předešlých hříchů.“ (Římanům 3:23-25) 
 
„Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme 
s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista.“ (Římanům 5:1) 
 
„Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše, a srdcem svým 
uvěříš-li, že Jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen 
budeš.“ (Římanům 10:9) 



 

 

Uvěř Slovu Božímu pro svou spásu, spásu své 
duše. Kéž i Ty, sám pro sebe, vskutku poznáš tu 
víru tohoto velikého muže Božího našich dějin, 
Jana Amose Komenského.  
 
V Kristových službách, 
kazatel Rev. M. Šolc 
Svobodná presbyterní církev v ČR 
 
 
 
 
 
Srdečně Vás zveme na pravidelné bohoslužby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny citáty z Bible jsou z Bible Kralické. 
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