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Autor: Mgr. Ivana Lanštiak

„Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, 
Bibli svatou.” 
Jan Amos Komenský
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Hlavní myšlenka
Komenský hovoří o Bibli jako o nejvzácnějším klenotu a takto ji také odkazuje českému národu. 
Ačkoliv je Bible považována za základ naší civilizace, ne všichni ji četli. Proto je zde žákům kon-
krétněji představena tato hlavní kniha  západní náboženské tradice. Seznámení se s tímto dědic-
tvím přináší hlubší poznání a pochopení vlastních kořenů.

Anotace
Žáci se v lekci seznámí s Biblí a jejím hlavním obsahem. Dále uvidí provázanost mezi Biblí 
a  Komenského postojem k ní, stejně jako  provázání  jeho děl, konkrétně  Labyrintem světa 
a Kšaftem umírající matky Jednoty bratrské, s tímto klenotem.  Na biblických knihách Přísloví 
a Kazatel si žáci vyzkouší jak v Bibli hledat a pokusí se  aplikovat biblickou moudrost v dnešní 
době.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Že Komenského knihy jsou úzce spojeny s Biblí a jejím poselstvím.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Jaké následky má, když si na cestu životem vezmeme dobré nebo naopak špatné rádce.

• Že i dnes obsah Bible odpovídá na vnitřní potřeby člověka.

K jakému jednání lekce zve/vede

• K úctě k duchovnímu dědictví, které nám odkázaly předchozí generace.
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• 2-3 vydání překladu Bible 21. století

• PL Co potkávám na životní pouti  
(1x do každé trojice)

• PL Biblická přísloví  
(1x, celkem 9 karet - 1 karta do skupiny 
po čtyřech žácích, rozstříhané) 

• čtvrtka nebo papír pro ilustraci přísloví 
do každé skupiny

• PL Proč ve 21. století čtu Bibli  
(1x pro každého žáka, 4 na stránce;  
pouze varianta)

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Jan Amos Komenský  
(dostupné v prezentaci)

• video Červená nit Bible  
(dostupné v prezentaci)

• malířská lepicí páska

• 1x šátek na zavázání očí

• lano nebo provázek

• 1x Bible kralická

• 2-3 vydání Českého ekumenického  
překladu Bible 

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas / Minutáž

Pracovní list

Video

Upozornění 
Před začátkem lekce si ve třídě připravte prostor 
a za pomoci malířské lepicí pásky připravte 
na podlahu klikatou cestu dlouhou cca 4-6 m tak, 
aby bylo možné ji projít. Délku a tvar přizpůsobte 
možnostem učebny. Na konec cesty umístěte židli.
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Postup a metody
1.1 Poutníci se vydávají na cestu (15 min)
Prožitková metoda

Představte se.

Žáky shromážděte kolem klikaté cesty na podlaze tak, aby viděli na tabuli a lekci uveďte slovy:

Dnes budeme hovořit o životě a o tom, co považoval Jan Amos Komenský za „nejvzácnější 
klenot”.

• Co si představíš, když se řekne klenot?

Nechte žáky říkat své asociace.

• Co si představíš, když se řekne pouť?

Nechte žáky říkat své asociace. Poté shrňte druhou otázku slovy:

Dnes je pro nás obvykle slovo pouť symbolem zábavy, volného odpoledne u kolotočů, kde utrácí-
me peníze a radujeme se s přáteli, zažíváme adrenalin.

Kdysi to ale byla cesta odněkud někam, často spojená s nějakým náboženským obřadem. Pouť 
však může být i symbolem života od narození ke smrti.

Promítněte slide s obrázkem Labyrintu a pokra-
čujte slovy:

Když Komenský zažil ztrátu ženy a dvou dětí, 
přirovnal složitou životní cestu k labyrintu. 
Napsal o tom jednu ze svých nejslavnějších 
knih, Labyrint světa a ráj srdce, ve které popi-
suje hledání podstaty a smyslu života.

Nyní si vyzkoušíme, jaké to je jít po cestě, putovat a snažit se najít to, co hledáme. Budu postup-
ně potřebovat tři dobrovolníky - „poutníky”. 

Na konec cesty na židli umístěte nějaký předmět (pero, pouzdro, knihu apod.).

Cílem je dojít k tomuto předmětu a zvednout jej.

První poutník se nyní vydá na cestu a bude mít za úkol projít cestu od začátku do cíle úplně 
sám, se zavázanýma očima, bez nápovědy. Na konci cesty má za úkol zvednout ze židle „trofej”. 
Ostatní buďte prosím naprosto ticho.

Prvnímu poutníkovi zavažte oči, postavte ho na start a vyšlete na cestu. V případě nebezpečí 
zasáhněte vy. Ostatní žáci stojí kolem cesty tak, aby dobře viděli, nejblíže však na dva kroky od 
samotné cesty.

Poté, co první poutník dokončí úkol, požádejte druhého poutníka, aby šel na chvíli za dveře. 

Na stejnou trasu položte jednoduché překážky typu svetr, kniha, batoh. Stačí tři čtyři překážky. 
Poutník nesmí na tyto překážky šlápnout, zakopnout o ně, ani je odstranit. Požádejte jednoho ze 
žáků, aby poutníka provázel a říkal mu, kam má jít. Pozvěte poutníka zpět do třídy, před vstupem 
mu zavažte oči, postavte na start a vysvětlete, jaký má úkol:

Projdi cestu, máš na ní nějaké překážky, ale na cestu dostaneš i průvodce. Na konci zvedni ze 
židle „trofej”.

Poté, co druhý poutník dokončí úkol, vyšlete na cestu třetího poutníka. Opět ho požádejte, aby 

Seznámení, 
úvodní motivace

20 min

1
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na chvíli šel za dveře. Trasu můžete pozměnit (přelepit pásku do jiného tvaru). Překážky změňte 
za těžší, např. natáhněte lano (provázek) přes cestu v úrovni pasu, aby se musel poutník přikrčit, 
jinde dejte lavici, aby ji musel poutník přelézt. Mezitím nechte jednu nebo dvě lehčí překážky 
(batoh, kniha aj.).

Zároveň vyberte dva dobrovolníky - „hlasy”, které budou poutníka doprovázet. Jeden z nich má 
za úkol radit správně a druhý špatně (např. svést poutníka z cesty; navést poutníka, aby zdolal 
překážku nesprávným způsobem atd.). Pozvěte poutníka zpět do třídy, před vstupem mu zavažte 
oči, postavte na start a vysvětlete, jaký má úkol:

Projdi cestu od začátku do cíle. Nyní tě budou provázet dva hlasy. Ty si vyber, podle kterého 
půjdeš. Na cestě budou i nějaké překážky, které budeš muset obejít, podlézt či přelézt. 

1.2 Jaké bylo putování (5 min)
Diskuse

Po dokončení „poutí” požádejte žáky, aby si sedli do komunitního kruhu a položte jim následující 
otázky:

Nejprve se ptejte všech:

• Co si myslíš, že prožívali poutníci? (Zde požádejte poutníky, aby ještě neodpovídali.)

Nyní se ptejte poutníků:

• Co jsi prožíval na cestě?

• Co ti pomohlo dojít až k „trofeji”?

Nyní se ptejte průvodců:

• V čem byl tvůj úkol snadný či nesnadný?

Znovu se ptejte všech:

• Stává se ti v životě, že někdy vnímáš dvě rozdílné myšlenky, které ti rozporuplně radí co udě-
lat? Můžeš uvést příklad.

2.1 Co prožívám (8 min)
Práce s pracovním listem

Stále ještě v komunitním kruhu uveďte novou aktivitu slovy:

Život je velké dobrodružství, kde nás potkává spousta věcí. 
O některých se rozhodujeme, některé naším rozhodnutím 
neovlivníme. Některým rozumíme, některým méně. Někdo 
má život dlouhý, někdo krátký. Všichni ale zažijeme některé 
z těchto věcí: dobro, zlo, život, smrt, zdraví, nemoc, smutek, 
radost, pokoj, úzkost, lásku, nenávist, mír a někdo i válku. 

Rozdělte žáky do trojic dle vašeho uvážení. Každá trojice si 
najde své pracovní místo, bude potřebovat psací potřeby 
a jeden PL Co potkávám na životní pouti.

Průvodce na 
cestu životem

20 min

2
Klenot nejvzácnějšíStřední odborné učilištěPracovní listy: Co potkávám na životní pouti
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Zadejte žákům úkol:

Společně si prohlédněte pracovní list a za-
kroužkujte situace a pocity, které alespoň 
jeden z vaší skupiny prožil. Pokud budete chtít, 
můžete se krátce o svoji zkušenost podělit. Na 
práci máte cca 3 minuty.

Po uplynutí času promítněte slide z prezentace 
a zeptejte se:

• Zůstalo něco na vašem pracovním listě nezakroužkováno? Pokud ano, co to je?

• Co ti pomáhá, když prožíváš některé z těch těžkých zkušeností?

Nechte odpovědět několik žáků.

Metodická poznámka 
Žákům většinou za trojici zůstane nezakroužkované pouze slovo VÁLKA. Můžete to 
okomentovat např. slovy: Válku nikdo z vás nezažil, ani já jsem ji nezažila. To ale neznamená, 
že je daleko. V tuto chvíli probíhá na celém světě řada ozbrojených konfliktů. (Zde můžete uvést 
nějaké příklady.) Mnoho lidí kvůli válce musí opustit své domovy a hledají azyl v jiných zemích. 
Život v míru není samozřejmost.

Aktivitu zakončete slovy:

Jak vidíme, nikomu z nás nejsou cizí ani radosti, ani starosti lidského života. J. A. Komenský zažil 
ve svém životě mnoho od obojího a tím může být také jeho příběh inspirativní. Proto se teď u 
jeho životního příběhu na chvíli zastavíme.

2.2 Průvodce na cestu (12 min) 
Práce s videem, diskuse

Nyní si o životní pouti Komenského pustíme krátké video, přesuňte se prosím zpět na svá místa. 

Během doby, kdy budete sledovat video, se zkuste zamýšlet nad touto otázkou:

• Co si myslíte, že Komenskému pomáhalo v jeho těžkých chvílích?

Pusťte žákům z prezentace video o životě J. A. 
Komenského.

Prohlédněte si postupně s žáky v prezentaci 
základní milníky Komenského života. 

Dále se žáků ptejte:

• Co mu pomáhalo se vyrovnat s těžkými 
zkušenostmi?

• Při tom všem, co Komenský zažil, kde myslí-
te, že hledal naději?

• Co vám pomáhá projít těžkostmi?
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3.1 Klenot nejvzácnější (5 min)
Výklad

U následujícího výkladu se můžete přesunout k cestě vyznačené páskou na zemi, procházet ji a 
vrátit se tak k obrazu z úvodu lekce.

Komenský zjistil, že na své cestě životem potkává různé hlasy, které mu radí dobře, nebo ho 
zavádějí na scestí, že naráží na rozmanité překážky, některé lze překonat, jiné ne. Hledal naději, 
něco, co mu na jeho životní cestě pomůže překonávat těžké chvíle. Komenský napsal, že se „na-
učil hledat upokojení mysli v Bohu”. Jeho představa o tom, jaký Bůh je, se formovala na základě 
jedné knihy, která v té době byla stará už 1700 let. Když ji četl, nacházel naději, radost, uklidnění 
a sílu do další cesty.

• Napadá vás, jak se tato kniha jmenuje?

Ano, je to Bible.

Komenský o Bibli říkal, že to je jeho nejvzác-
nější klenot. Zkuste si teď na chvíli zavřít oči 
a přemýšlejte.

Po každé otázce dejte žákům pár sekund na zamyšlení.

• Co považuješ ty za svůj nejvzácnější klenot? 

• Co je na tvém klenotu tak vzácného?

• Jak se svým klenotem zacházíš?

Buďte citliví k atmosféře. Po doznění již mohou žáci oči otevřít a vy navažte vysvětlením:

Když je pro vás něco vzácné, důležité, není vám jedno, komu se to dostane do ruky. Když lidé 
umírají, píší závěť, ve které své vzácné věci odkazují někomu, na kom jim záleží a kdo se bude o 
ně dobře starat.

Pro Komenského byla tím nejvzácnějším bohatstvím Bible. Když musel jako mnozí další opustit 
svou vlast, ve které bylo zakázáno čtení Bible v českém jazyce, vyjádřil své přání v závěti církve 
Jednoty bratrské.

Přečtěte žákům tento citát z Komenského Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské.

Výklad shrňte slovy:

Život je cesta, (ukažte směrem k místu, kde 
žáci šli svou pouť z úvodní aktivity) ne však 
bezpečná dálnice s neomezenou rychlostí. 
V životě na této cestě prožíváme různé situace 
a v nich různé pocity. (Ukažte na PL Co potká-
vám na životí pouti.)

Bible je pro 2 miliardy lidí na světě mapou, 
která jim pomáhá se vyznat v životě a naučit 
se rozpoznávat dobré od zlého. Není to návod jak být „putičkou” a „pánbíčkářem”. Je naším 
průvodcem na cestě, na které se stáváme statečnými, moudrými a laskavými lidmi. Pozor: Bible 
může člověka změnit! 

5 min

Klenot 
nejvzácnější

3
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4.1 O čem ta Bible je? (18 min) 
Práce s videem, diskuse

Na úvod nové hodiny požádejte žáky, aby si každý sám pro sebe odpověděl na následující otázky. 
Jednoho nebo dva žáky můžete vyvolat. Otázkám věnujte maximálně 1-2 minuty: 

• Jaká je tvoje oblíbená kniha (nebo film)?

• Kdo je její hlavní hrdina a jaké má charakteristiky?

• Jak tato kniha (film) dopadne?

Varianta 
Můžete dát žákům prostor si o otázkách popovídat v lavici ve dvojicích. Zapojení každého 
jednotlivce může být vhodné pro návrat k tématu po přestávce. 

Dále navažte na předchozí hodinu:

Jak jsme viděli v minulé hodině, život je cesta, na které prožíváme různé situace - příjemné 
i nepříjemné a někdy hodně těžké, tak jako to např. zažíval Jan Amos Komenský. Ten si za svého 
rádce a průvodce životem zvolil Bibli. Už pro něj to byla velmi stará kniha, a přesto pro něj byla 
něčím tak důležitá a aktuální. O čem ta Bible tedy je a proč ji lidé čtou dodnes?

Zkuste nyní sami chvíli uvažovat o tom, co je v ní napsáno.

Požádejte žáky, aby na si vzali kus papíru a rozdělili ho na dva sloupce. Do prvního sloupce ať na-
píší vše, o čem si myslí, že se v Bibli píše. Dejte žákům 1-2 minuty. 

Nyní si pustíme video, kde bude Komenského 
klenot popsán.

Ihned po zhlédnutí videa, požádejte žáky, 
aby v heslech do druhého sloupce zapsali, 
co se o obsahu Bible dozvěděli. Na práci jim 
dejte maximálně tři minuty. 

Vyzvěte žáky, aby si našli dvojici a ve dvou minutách (každý žák má minutu) se podělí spolu o to, 
co si napsali do druhého sloupečku, případně v čem se lišil jeho první a druhý sloupec.

Poté se můžete žáků ptát například:

• Co jste si mysleli a napsali, že je v Bibli, a ve videu to nezaznělo?

• Je něco, co vás ve videu překvapilo?

• Co nového jste se dozvěděli o Bibli?

• Kdybyste teď měli někomu vysvětlit, o čem je Bible, co byste odpověděli?

• Co z toho, co jste ve videu slyšeli, mohlo podle vás Komenského inspirovat?

Diskusi uzavřete slovy:

Bible je složena z celé řady příběhů, obsahuje desítky knih. Jak jsme ale viděli ve videu, celou 
ji spojuje jeden příběh. Z toho, co je možné se dočíst v Bibli, jsme zahlédli pouze zlomek. Je to 
kniha, ve které ke každému z nás promlouvá úplně jiný text, příběh, žalm. Je běžné, že různé lidi 
oslovují různé části Bible. Podíváme se, co v Bible vlastně všechno je a čím lidi celá staletí inspi-
ruje. Budete mít tak možnost si na ni začít tvořit vlastní názor.

O čem ta 
Bible je? 

18 min

4
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Varianta 
Pokud máte více času a chcete žáky blíže seznámit se vznikem Bible kralické, můžete využít 
Doplňující informace na konci lekce.

5.1 Najdi v Bibli (8 min)
Demonstrace, tvořivá činnost

Připravte si několik výtisků Bible, nejlépe několik výtisků Českého ekumenického překladu Bible 
a několik výtisků překladu Bible 21. století.

Nyní se pokuste odkaz Komenského žákům více přiblížit. Vezměte si do ruky připravené Bible. 
Žákům položte řečnickou otázku:

• Už jsi někdy četl nebo aspoň listoval v Bibli?

Na odpověď nečekejte. Začněte se procházet mezi žáky, citujte Komenského odkaz a několika žá-
kům rozdejte výtisky Bible, které držíte v ruce. Při citaci zaměňte slova „národe český” za křestní 
jména žáků a použijte plně současnou češtinu:

Odkazuji tobě, Petře/Jane/Sofie/Žaneto..., za dědictví knihu Boží, Bibli svatou… Přijmi ji tedy za 
svůj klenot, milá Martino / milý Pavle..., a užívej to ke slávě Boží a ke svému dobrému a užitečné-
mu vzdělání. 

Tímto způsobem rozdejte 4 - 6 Biblí, které se stanou základem pro 4-6 skupin. Záleží na velikosti 
třídy. 

Pokračujte krátkým výkladem:

Bible je psána tak, aby jí rozuměli jak velmi 
vzdělaní lidé, tak velmi obyčejní lidé. 

A to ve všech dobách.

Ať už používají ve své době jakékoliv 
technologie.

Dotkni se 
Bible

20 min

5
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Bible nám dokáže dát praktické rady do našich každodenních životů. Zkusme nyní i my otevřít 
toto naše vzácné dědictví a najít některé z těchto rad.

Nyní vyzvěte žáky, aby vytvořili skupiny kolem těch, kteří mají v ruce Bibli. Určete maximální počet 
ve skupině tak, aby skupiny byly početně vyrovnané. Ideální skupina je po čtyřech, maximálně 
pěti žácích. 

Nyní na zem před tabuli rozložte všech 9 kartiček  
z PL Biblická přísloví.

Každá skupina zvolí svého vyslance, který přijde dopředu vy-
brat verš. Vybraný verš má skupina za úkol najít ve své Bibli. 

Metodická poznámka 
Pokud by skupina tápala, poraďte jim. Vysvětlete, že tyto 
„kódy” si lidé vytvořili, aby mohli rychleji v Bibli hledat. 
První slovo je označení biblické knihy, čísla označují 
kapitolu a verš. Můžete jim hledání modelovat na 
příkladu cedulky, kterou si nikdo nevylosoval. Ukažte ji 
všem a společně vyhledejte verš, postupujte následovně: 
nejprve podle obsahu (nachází se na začátku Bible) 
najdete všichni příslušnou knihu. Ověřte, zda všichni 
našli správnou knihu. Další číslo označuje kapitolu, 
nechte žáky kapitolu najít a ověřte, že se jim to podařilo 
správně. Nakonec hledáte verš - je to poslední číslo v odkazu.  
 
Můžete také vysvětlit, že označení „verš” se v Bibli používá na označení jednotlivých vět, 
neznamená to, že je celá Bible napsána jako poezie nebo že se rýmuje.

Poté, co skupina najde svůj verš v Bibli, vybere jednoho člena, který na prázdnou čtvrtku nakreslí 
jednoduchý obrázek vyjadřující obsah verše. Zatímco kreslí, zbytek skupiny opisuje verš písmem 
na cedulku. Jeden ve skupině diktuje, ostatní žáci se ve psaní střídají. Postupně každý napíše jed-
no slovo a pak předá cedulku spolužákovi, proces se opakuje, dokud není napsaný celý verš.

5.2 Bible dnešníma očima (12 min)
Situační učení

V životě přicházíme na různá rozcestí, na kterých se rozhodujeme, kam půjdeme dál. Pro 
Komenského v těchto klíčových okamžicích byla právě Bible tou poutníkovou lucernou, která mu 
pomohla se správě na rozcestí rozhodnout a vydat se dobrým směrem. My to nyní zkusíme ob-
ráceně. Vymyslete k vašemu verši situaci z dnešního života, ve kterém by mohl právě váš úryvek z 
Bible člověku pomoci se správně rozhodnout.

Žáci nyní zůstanou ve stejných čtveřicích a budou mít za úkol společně v pěti minutách vymyslet 
nějakou současnou životní situaci, ve které by mohl jejich verš pomoci v rozhodování. Na přemýš-
lení jim dejte cca 5 minut. 

Jakmile vyprší čas, přesuňte se k cestě, kterou máte ve třídě z minulé hodiny. Kolem rozložte 
cedulky s verši a obrázky, které vznikly ve skupinách. Poté jednotlivé skupiny představí situace, 
které vymyslely, ostatní dovozují, který verš je inspiroval.

Klenot nejvzácnějšíStřední odborné učilištěPracovní listy: Biblická přísloví

Přísloví 12,19

Přísloví 13,3
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6. Reflexe a závěr (7 min)
Rozhovor

Pozvěte žáky, aby si sedli do komunitního kruhu kolem cesty z první hodiny. Reflexi uveďte slovy:

Komenský poselství Bible přijal do svého života, a proto Ti tuto knihu odkázal jako vzácné dědic-
tví. Kvůli tomuto přesvědčení dokonce musel opustit vlast, aby se nemusel zříci toho, čemu věřil. 

Bible i v současné době dále přináší své poselství lidem na celém světě. Znáte někoho, o kom se 
domníváte, že by mohl číst Bibli? Až se s nimi potkáte, zkuste se jich zeptat, proč čtou Bibli, co je 
v ní zajímá apod.

Varianta 
Jako přesah této hodiny do každodenního života 
současné doby můžete vyzvat žáky, aby jako domácí 
úkol, který je dobrovolný, se ve svém okolí (doma, 
v sousedství, mezi přáteli nebo anketou na ulici) pokusili 
najít někoho, kdo v dnešní době čte Bibli. S touto osobou 
žáci povedou krátké interview, kdy se zeptají na to, proč 
tento člověk čte Bibli, od kdy ji čte, jaký je jeho oblíbený 
verš.  
 
Ke splnění tohoto domácího úkolu rozdejte žákům 
pracovní list Proč ve 21. století čtu Bibli. 
 
Vypracovaný domácí úkol si žáci přinesou na další 
vyučovací hodinu Komenský 2020 nebo jej můžete sdílet 
v jiné vyučovací hodině občanské výchovy nebo českého 
jazyka.

Nakonec se ptejte například: 

• Co bylo dnes pro tebe nové?

• Kdy jsi poprvé četl z Bible a jaké to pro tebe bylo?

• Jakou myšlenku si odnášíš z této hodiny?

Poděkujte žákům za práci, vyzvěte je, aby se na své životní pouti nechali inspirovat moudrostí 
Bible a nacházeli správnou cestu.

Závěr a 
reflexe

7 min

6

Klenot nejvzácnějšíStřední odborné učilištěPracovní listy: Proč ve 21. století čtu Bibli

INTERVIEW:  
Proč ve 21. století čtu Bibli
Proč čtete Bibli? 

Odkdy ji čtete?

Který je Váš oblíbený verš?

INTERVIEW:  
Proč ve 21. století čtu Bibli
Proč čtete Bibli? 

Odkdy ji čtete?

Který je Váš oblíbený verš?

INTERVIEW:  
Proč ve 21. století čtu Bibli
Proč čtete Bibli? 

Odkdy ji čtete?

Který je Váš oblíbený verš?

INTERVIEW:  
Proč ve 21. století čtu Bibli
Proč čtete Bibli? 

Odkdy ji čtete?

Který je Váš oblíbený verš?
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Doplňující informace

Bible kralická (5 min)

Výklad
Na začátek výkladu, pokud to umíte, promluvte na žáky dvě tři věty nějakou řečí, kterou neznají. 
Např. jim řekněte nějaké pokyn. Pak se jich česky zeptejte:

• Proč jste neudělali to, o co jsem vás požádal?

Varianta 
Pokud neznáte cizí řeč, které by žáci nerozuměli, zeptejte se jich, jak by se jim líbilo, kdyby jim 
byl některý z odborných předmětů vykládán řečí, které nerozumí.

Nyní si připomeneme citát, ve kterém Komenský odkazuje Bibli za dědictví:

Odkazuji tobě, národe Český, za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž synové moji z původ-
ních jazyků do češtiny s pilnosti velikou uvedli a Pán Bůh tomu tak požehnal, že ještě je málo ná-
rodů, kteří by tak pravdivě, vlastně i jasně svaté proroky i apoštoly ve svém jazyku mluviti slyšeli.

Hovoříme-li o Bibli, kterou četl Komenský v češtině, tak to byla Bible kralická.

 

Ukažte žákům výtisk Bible kralické.

• Víš, kde jsou Kralice?

• Víš, kdy byla vytištěna Bible kralická? Čím 
byla zvláštní?

 

Na některé jedinečnosti Bible kralické odkazuje Komenský právě ve své závěti v Kšaftu:

Důvodem Komenského odkazu Bible jako kle-
notu bylo jeho poznání, že Bible přináší pravdy 
Boží jako zdroje života. Proto je tedy nutné, aby 
se jí KAŽDÝ pilně a jasně dopátral, tzn. Bibli 
nejen četl, ale studoval.

 
Bible kralická je první česky psaná Bible, která 
byla přeložena přímo z původních jazyků, 
tzn. z hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny.

„Odkazuji tobě, národe Český, za dědictví knihu Boží, Bibli svatou,
kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilnosti velikou uvedli,
a Pán Bůh tomu tak požehnal, že ještě je málo národů, kteří by tak pravdivě,

vlastně i jasně svaté proroky i apoštoly ve svém jazyku mluviti slyšeli.

Přijmi to tedy za svůj klenot vlasti milá, a užívej toho ke slávě Boží a ke svému dobrému
a užitečnému vzdělání.”

Odkaz Komenského:

„Odkazuji tobě, národe Český, za dědictví knihu Boží, Bibli svatou,
kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilnosti velikou uvedli,
a Pán Bůh tomu tak požehnal, že ještě je málo národů, kteří by tak pravdivě,

vlastně i jasně svaté proroky i apoštoly ve svém jazyku mluviti slyšeli.

Přijmi to tedy za svůj klenot vlasti milá, a užívej toho ke slávě Boží a ke svému dobrému
a užitečnému vzdělání.”

Odkaz Komenského:
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Hlavním motorem překladu byl Jan Blahoslav, 
který z řečtiny přeložil Nový zákon, který vyšel 
v Ivančicích roku 1564.

Na Starém zákoně pak pracoval celý tým filolo-
gů a teologů. Překlad vznikal 15 let a byl tvořen 
v období rostoucích politických a nábožen-
ských tlaků (např. od roku 1521 byli na českém 
trůně Habsburkové, státní náboženství bylo 
katolictví).

Rostlo blížící se nebezpečí, které později propuk-
lo bitvou na Bílé hoře. 

Bible byla překládaná a hlavně tištěna tajně. 
Po bitvě na Bílé hoře byla úřady zakázána, ve-
řejně pálena a za její vlastnictví byli lidé trestá-
ni, nebo jako Komenský odcházeli do exilu. 

 
 
V oficiální církvi bylo v té době čteno jen z latin-
ské bible. Už Jan Hus ukázal na nutnost kázat 
česky, nyní po více jak 150 letech od Husovy 
smrti vychází Bible v českém jazyce, v jazyce 
českého lidu.

Komenský se narodil v době, kdy byl překlad do-
končován. Jako člen Jednoty bratrské patří tedy 
k první mladé generaci, která četla Bibli česky.

„Odkazuji tobě, národe Český, za dědictví knihu Boží, Bibli svatou,
kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilnosti velikou uvedli,
a Pán Bůh tomu tak požehnal, že ještě je málo národů, kteří by tak pravdivě,

vlastně i jasně svaté proroky i apoštoly ve svém jazyku mluviti slyšeli.

Přijmi to tedy za svůj klenot vlasti milá, a užívej toho ke slávě Boží a ke svému dobrému
a užitečnému vzdělání.”

Odkaz Komenského:

Jan Blahoslav

„Odkazuji tobě, národe Český, za dědictví knihu Boží, Bibli svatou,
kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilnosti velikou uvedli,
a Pán Bůh tomu tak požehnal, že ještě je málo národů, kteří by tak pravdivě,

vlastně i jasně svaté proroky i apoštoly ve svém jazyku mluviti slyšeli.

Přijmi to tedy za svůj klenot vlasti milá, a užívej toho ke slávě Boží a ke svému dobrému
a užitečnému vzdělání.”

Odkaz Komenského:

„Odkazuji tobě, národe Český, za dědictví knihu Boží, Bibli svatou,
kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilnosti velikou uvedli,
a Pán Bůh tomu tak požehnal, že ještě je málo národů, kteří by tak pravdivě,

vlastně i jasně svaté proroky i apoštoly ve svém jazyku mluviti slyšeli.

Přijmi to tedy za svůj klenot vlasti milá, a užívej toho ke slávě Boží a ke svému dobrému
a užitečnému vzdělání.”

Odkaz Komenského:
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