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Každý z nás se musí vyrovnávat s tím, 
co mu život přináší – s různými příle-
žitostmi, zodpovědnostmi, porážkami 
i s úspěchy. Jak se k nim postaví, zda 
je zvládne, anebo zda se stane obětí 
okolností, to vše závisí do velké míry 
na tom, jak je na ně připraven – tedy 
i na výchově, které se mu dostalo.

Pravou výchovu lze definovat jako
harmonický rozvoj všech schopnos-
tí. Je to úplná a odpovídající přípra-
va nejen pro tento život, ale i pro bu-
doucí věčný život. Lidský  charakter, 
životní návyky a myšlení se utváře-
jí a rozvíjejí již v raném dětství, a to 
jak doma, tak ve škole.

Autorka této knihy ukazuje roz-
díl mezi dočasnými a trvalými hod-
notami, z nichž dobrá výchova vy-
chází. Představuje nám model, který 
pomáhá patřičně rozvíjet duševní 
schopnosti, přičemž klade důraz i na 
rozvoj zručnosti a na užitečnou ma-
nuální práci. 

Jsme si vědomi úskalí, která mo-
hou pramenit ze skutečnosti, že kni-
ha byla napsána téměř před sto lety. 
Najdeme v ní proto i některá dopo-
ručení, která dnes již nelze doslo-
va použít – například, že pro dívky 
je užitečné umět zapřáhnout a řídit 
koně. Můžeme se však  nad podob-
nými výroky zamyslet a přijmout 
je jako principy, které lze apliko-
vat i v naší době. (Je jistě užitečné, 
aby mladá žena uměla řídit auto.)

K sepsání tohoto díla o výchově 
vedlo spisovatelku přání, aby mladí 
lidé v osobním životě i ve společnos-
ti co nejlépe obstáli. Přála si, aby byli 
dobře připraveni pro praktický život 
nejen po stránce fyzické a dušev-
ní, ale také aby se z nich stali čest-
ní občané respektující Boží autori-
tu, lidé charakterní, kteří dokážou 
dodržovat dobré zásady a principy 
i v dnešní době.

Vydavatelé

PŘEDMLUVA
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Naše představy o výchově a vzdělání 
bývají často příliš zúžené a omeze-
né. Potřebujeme získat širší rozhled 
a stanovit si vyšší cíle. Pravé vzdělá-
vání znamená víc než jen vystudo-
vat určitý obor, více než se připravit 
jen pro tento život. Týká se totiž celé 
lidské bytosti a celé její dosažitelné 
existence. Je to harmonický rozvoj 
fyzických, duchovních a duševních 
sil. Připravuje člověka pro radost ze 
služby v tomto světě i pro vyšší ra-
dost z rozsáhlejší služby ve světě 
budoucím.

Zdroj takové výchovy nám odha-
lují slova Bible, která ukazují na ne-
konečného Boha: „V něm jsou skryty 
všechny poklady moudrosti a pozná-
ní.“ (Ko 2,3) „U něho je rozvaha i ro-
zum.“ ( Jb 12,13)

Svět měl a má své velké učite-
le, lidi s úžasným intelektem a roz-
sáhlými znalostmi. Jejich výroky sti-
mulují myšlení a otevírají před námi 
nové oblasti poznávání. Je jim proka-
zována úcta, protože přispěli k roz-
voji lidstva. Je tu však někdo, kdo je 

všechny převyšuje. V průběhu celých 
dějin můžeme sledovat stopy moud-
rých učitelů, ale to největší „světlo“ 
existovalo ještě dříve. Tak jako mě-
síc a hvězdy v naší sluneční sousta-
vě odrážejí sluneční zář, tak i učení 
velkých světových myslitelů, pokud je 
pravdivé, odráží paprsky „Slunce spra-
vedlnosti“ (Mal 3,20). Každý záblesk 
moudrosti vychází od „Světla světa“ 
( J 8,12).

V naší době se hodně mluví o pod-
statě a důležitosti vyššího vzdělá-
ní. To nejvyšší vzdělání však může-
me získat pouze od toho, u něhož 
je moudrost a síla ( Jb 12,13) a z je-
hož úst pochází „poznání i rozum-
nost“ (Př 2,6). Zdroj pravého poznání 
a skutečného rozvoje spočívá v po-
znání Boha. Vše, co můžeme sledovat 
v oblasti hmotné, duševní či duchov-
ní, kromě nákazy hříchu, nám zpro-
středkovává toto poznání. Ať se za-
býváme jakýmkoli oborem, pokud 
upřímně toužíme poznat pravdu, do-
stáváme se do kontaktu s neviditel-
nou mocnou Inteligencí, která působí 

1
ZDROJ A CÍL PRAVÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

„Poznat Svatého je rozumnost...“ (Přísloví 9,10)
„Měj se k Bohu důvěrněji...“ ( Jób 22,21)

(13-14)
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ve všem kolem nás. Lidská mysl se tak 
setkává s Božími myšlenkami, smr-
telný člověk s věčným Bohem.

Toto setkání je základem nejvyšší-
ho vzdělání. Je to jedinečná Boží me-
toda rozvoje. „Měj se k Bohu důvěrně-
ji,“ ( Jb 22,21) zní poselství o Bohu, 
který chce s lidstvem navázat osob-
ní vztah. Stejnou metodu Bůh pou-
žil už při výchově praotce lidského 
rodu. Takovým způsobem ho Bůh 
vychovával v zahradě Eden v době, 
kdy měl Adam ještě slávu bezhříš-
ného lidství.

Abychom správně porozuměli 
tomu, co zahrnuje proces výchovy, 
musíme brát v úvahu jak přiroze-
nost člověka, tak i záměr, který Bůh 
stvořením člověka sledoval. V úvahu 
musíme také brát změnu, která pro 
člověka nastala tím, že poznal nejen 
zlo, ale i slavný plán výchovy lid-
ského pokolení, kterého se Bůh ani 
poté nevzdal.

Když Adam vyšel z rukou Stvořite-
le, nesl ve své fyzické, duševní i du-
chovní oblasti podobu svého Tvůrce. 
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho ob-
razem.“ (Gn 1,27) Božím záměrem 
bylo, aby člověk v průběhu života stále 
více zjevoval jeho obraz a plněji odrá-
žel slávu svého Stvořitele. Všechny 
oblasti jeho života se měly rozvíjet, 
jejich kapacita a síla se měly neustá-
le zvyšovat. Byly před něj posta-
veny neomezené možnosti rozvoje. 
Tajemství viditelného vesmíru – „divy 
Vševědoucího“ ( Jb 37,16) – přímo lá-
kala ke studiu. Velkou výsadou člově-
ka byla možnost osobního setkávání 

se samotným Tvůrcem. Kdyby zů-
stal Bohu věrný, byla by mu tato před-
nost ponechána navždy. Po celou věč-
nost by tak mohl získávat nové poklady 
znalostí, objevovat další zdroje štěstí 
a stále lépe poznávat Boží moudrost, 
moc a lásku. Naplňoval by tak stále 
více záměr, s nímž byl stvořen, a stále 
plněji by odrážel slávu Stvořitele.

Svou neposlušností však o toto 
všechno přišel. Boží podoba v člo-
věku byla hříchem poškozena a té-
měř smazána. Fyzické síly člověka 
i jeho duševní schopnosti zeslábly, 
jeho duchovní vnímání bylo zatem-
něno. Začal podléhat zákonům smr-
ti. Přesto nebylo lidstvo ponecháno 
bez naděje. Bůh ve své nekonečné 
lásce a milosrdenství připravil plán 
záchrany a člověku byla udělena 
zkušební lhůta pro život. Navzdory 
pádu se měl realizovat Boží záměr 
s jeho stvořením. Cílem tohoto plá-
nu bylo obnovit v člověku obraz jeho 
Tvůrce, přivést jej zpět k jeho původní 
dokonalosti a podpořit rozvoj jeho 
těla, mysli i ducha. A právě toto je 
smyslem každého vzdělávání, nej-
vyšším životním cílem.

Láska, základ stvoření a vykou-
pení, je i základem správného vzdě-
lávání. Jasně to vystihuje zákon, 
který nám Bůh dal jako průvodce 
životem. První velké přikázání zní: 
„Miluj Hospodina, Boha svého, z ce-
lého svého srdce, celou svou duší, 
celou svou silou a celou svou mys-
lí.“ (L 10,27) Milovat toho, který je 
nekonečný a jediný vševědoucí, ce-
lou svou silou, myslí a srdcem zna-

(14-16)
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mená nejvyšší rozvoj všech našich 
schopností. V celé naší bytosti – v těle, 
mysli a duchu – se tak obnovuje Boží 
obraz. 

Druhé přikázání je podobné prv-
nímu: „Miluj svého bližního jako 
sám sebe.“ (Mt 22,39) Zákon lás-
ky nás tak vede k tomu, abychom 
své tělo, mysl a duši dali do služ-
by Bohu a našim bližním. Tato služ-
ba, při které se stáváme požehnáním 
pro druhé, přináší největší požehná-
ní nám samotným. V pozadí oprav-
dového rozvoje stojí vždy nesobec-
kost. Nesobecká služba napomáhá 
plnému rozvinutí našich schopnos-
tí. Stále více se stáváme „účastnými 
božské přirozenosti“ (2 Pt 1,4). Jsme 
připravováni pro nebe, protože nebe 
přijímáme do svých srdcí.

Zdrojem každého opravdového po-
znání je tedy Bůh. A tak je naším pr-
vořadým úkolem v procesu vzdělá-
vání nasměrovat svou mysl k němu. 
Adam a Eva získali své vědomosti 
tím, že komunikovali s Bohem a po-
znávali jej v jeho díle. Všechno stvo-
ření ve své původní dokonalosti svěd-
čilo o Božím  charakteru. Celá příroda 
zjevovala Adamovi a Evě Boží moud-
rost. Pádem do hříchu však člověk 
ztratil možnost učit se přímou ko-
munikací s Bohem a do značné míry 
i poznávat jej z jeho díla. Země zni-
čená a zkažená hříchem dnes odráží 
jen matně slávu Stvořitele. Všechna 
názorná poučení z přírody však ne-
jsou zcela znehodnocena. Na každé 
stránce obrovské knihy jeho stvoři-
telského díla můžeme stále nacházet 

stopy jeho rukopisu. Příroda stá-
le mluví o svém Stvořiteli. Tato 
zjevení jsou ale jen částečná a ne-
dokonalá. V našem stavu hříchu, 
s oslabenými silami a omezeným 
viděním, nejsme schopni je správ-
ně pochopit. Potřebujeme plnější zje-
vení, které dal Bůh ve svém psaném 
slovu.

Bibli, která je dokonalým zjeve-
ním pravdy, by mělo být ve vzdě-
lávání vyhrazeno nejdůležitější mís-
to. Abychom získali vzdělání, které 
za něco stojí, musíme v prvé řadě 
poznat Boha-Stvořitele a Krista-
-Vykupitele. Proto dal Bůh lidem 
své slovo, Bibli.

Každý člověk je stvořen k Božímu 
obrazu. Je proto obdařen i podob-
nou schopností jako jeho Stvořitel, je 
osobností, která dokáže samostat-
ně myslet a něco vykonat. Lidem, 
u nichž jsou právě tyto schopnosti 
rozvinuty, bývá ve společnosti svě-
řována zodpovědnost – jsou to ve-
doucí, podnikatelé, ti, kteří ovlivňu-
jí  charakter druhých. 

Cílem pravého vzdělání je roz-
voj těchto schopností. Jde o to naučit 
mladé lidi samostatně přemýšlet, aby 
jen neopakovali to, co si myslí někdo 
jiný. Neomezujme studium na pou-
hé poznávání toho, co řekli či napsali 
jiní lidé. Umožněme raději studentům 
dojít ke zdroji pravdy. Příroda a Boží 
zjevení pro ně představují široké pole 
otevřené ke zkoumání. Nechejme je 
přemýšlet o důležitých zásadách, po-
vinnostech a poslání, a jejich myšlení 
bude hlubší a silnější.

(16-17)
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Vzdělávací instituce pak mohou 
namísto vzdělaných slabochů při-
pravovat silné lidi schopné přemýš-
let i jednat. Vychovají tak jedince, 
kteří jsou pány okolností, ne jejich 
otroky, mladé lidi se širokým roz-
hledem, jasným myšlením a odva-
hou jít za svým přesvědčením. 

Takové vzdělání poskytuje více 
než jen intelektuální rozvoj či fyzic-
ký trénink. Posiluje  charakter tak, 
aby sobecké touhy či světské am-
bice nevytlačily ze života pravdu 
a přímost. Posiluje mysl v boji proti 
zlu. Žádná vášeň, která by nás moh-
la ovládat, se pak nestává zničující 
silou, ale naše pohnutky a touhy se 
dostávají do souladu s velkými prin-
cipy pravdy. Když se zabýváme do-
konalostí Božího  charakteru, i naše 
mysl je obnovována a duše je pře-
tvářena k jeho obrazu.

Může být vyšší vzdělání, než je 
toto? Co se může vyrovnat takové 
výchově?

„Nelze ji získat za lístkové zlato, 
její hodnota se nevyváží stříbrem, ne-
může být zaplacena ofírským zlatem, 
vzácným karneolem či safírem. Nedá 
se srovnat se zlatem či se sklem ani 
směnit za věci z ryzího zlata, natož 

za korál a křišťál; moudrost má vět-
ší cenu než perly.“ ( Jb 28,15-18)

Boží ideál pro jeho děti je daleko 
vyšší, než si člověk dokáže předsta-
vit. Podobat se stále více Bohu – to 
je cíl, který máme před sebou. Před 
studentem se tak otevírá cesta neu-
stálého pokroku. Má před sebou cíl, 
ve kterém je zahrnuto vše dobré, 
čisté a vznešené. (Fp 4,8) V každé 
oblasti pravého poznání bude po-
stupovat tak rychle a tak daleko, 
jak jen to bude možné. Jeho snaha 
však bude směřovat k vyšším cílům 
než jen k sobeckým a dočasným zá-
jmům, protože nebesa jsou výše než 
země.

Ten, kdo pomáhá mladým lidem 
poznávat Boha a formuje jejich po-
vahy tak, aby byly v souladu s jeho 
charakterem, dělá vzácnou a ušlech-
tilou práci. Pociťuje-li touhu vést 
k Božímu ideálu, reprezentuje vzdě-
lání, které je vysoké jako nebe a ši-
roké jako vesmír. Toto studium ne-
může být ukončeno v tomto životě, 
ale bude pokračovat i v budoucnosti. 
Takové vzdělání zajistí úspěšnému 
studentovi postup z přípravné školy 
na zemi do vyššího stupně v nebes-
ké škole.

(18-19)
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