
DŮLEŽITOST VZDĚLÁVÁNÍ 

„Dokud žiješ, nepřestávej se učit žít“ (Seneca)1 

„Život bez zkoumání nestojí člověku za to, aby jej žil“ (Sókrates) 

„Kdokoli se rodí člověkem vzděláván budiž, aby z něho člověk byl“ (J. A. Komenský) 

1 PÍSMO 

1.1 SZ 

Jednou z forem vzdělávání je neustálé rozjímání nad knihou zákona.  To předchází činění toho, co je 

napsáno. Důsledkem je zdar ve všem a prozíravé jednání. Obrazem tohoto  života  je strom zasazený 

u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas.2 

1.2 APOKRYFNÍ LITERATURA 

Vzdělávání je celoživotním procesem, kterým lze získávat moudrost. Ta se podobá některým 

oblastem lidského života - přípravě půdy, rozsévání a očekávání na dobré plody, jimiž se lze nasytit 

(přirozený růst). V počáteční fázi se jeví jako okovy, obojek na šíji a pouta. Později se změní na 

odpočinutí, radost, silnou ochranu, límec slávy, vítězný jásot.  Skrze tento proces se lze stát 

důvtipnějším, je možné se mnohému naučit a stát se moudrým. Kdo chce, dostane se mu vzdělání, to 

však vyžaduje  určité úsilí -  odevzdat se moudrosti celou duší a silou, poslouchat a naslouchat.  

Zdroje, jak získat moudrost, mohou být následující: Moudří starší – těch se přidržet. Každé vyprávění 

o Božích věcech – naslouchat a nedat si ujít žádný moudrý výrok. Rozumný  člověk – přivstat si, 

pospíchat k němu a vyšlapat práh jeho dveří. Hospodinovy příkazy – přemýšlet a vždy se bedlivě 

zabývat jeho zákony. On posílí rozum a uspokojí touhu po moudrosti.3 

                                                           
1
 A. R. MERILL. Krok za krokem, s. 175. 

2 (Joz. 1, 8) „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co 

je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě“  

 (Žalm 1) „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, 
2
nýbrž 

si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 
3
Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává 

své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří“  

3 (Sírachovec 6, 18 – 37) „Synu od svého mládí se věnuj vzdělávání, až do šedin,  tak budeš nacházet moudrost. 
19

Přistupuj k 

ní jako oráč a rozsévač a čekej na její dobré plody. Jen málo námahy na ni vynaložíš a brzy budeš jíst, co z ní vzejde. 
20

Nevychovanému se zdá příliš drsná, pošetilý při ní nevytrvá. 
21

Bude pro něho jako těžký zkušební kámen a nebude váhat ji 

odhodit. 
22

Moudrost je totiž hodna svého jména, vždyť přístup k ní mají nemnozí. 
23

Poslechni, synu, a přijmi mé mínění, 

neodmítej mou radu. 
24

Vsuň své nohy do jejích okovů a na svou šíji navleč její obojek. 
25

Sehni se a nes ji na svých ramenou, 

její pouta neměj v ošklivosti. 
26

Přistup k ní celou svou duší a celou svou silou se drž jejích cest. 
27

Jdi po jejích stopách a ona 

se ti dá poznat, jakmile ji jednou pevně uchopíš, už ji nepouštěj. 
28

Nakonec v ní najdeš odpočinutí a promění se ti v radost. 
29

Její okovy ti budou silnou ochranou a její obojek límcem slávy. 
30

Její jho je ozdoba ze zlata  a její pouta jsou purpurová 

šňůra. 
31

Jako roucho slávy si ji oblečeš a ověnčíš se vítězným jásotem. 
32

Synu, budeš-li chtít, dostane se ti vzdělání; oddáš-li 

se moudrosti celou duší, staneš se důvtipnějším. 
33

Budeš-li rád poslouchat, mnohému se naučíš, nakloníš-li pozorně své 

ucho, staneš se moudrým. 
34

Ocitneš-li se v zástupu starších, rozpoznej , kdo je z nich moudrý, a toho se přidrž. 
35

Ochotně 

naslouchej každému vyprávění o Božích věcech a nedej si ujít žádný moudrý výrok. 
36

Objevíš-li rozumného, přivstaň si a 

pospěš k němu a tvá noha ať vyšlape práh jeho dveří. 
37

O Hospodinových příkazech přemýšlej a vždycky se bedlivě zabývej 

jeho zákony. On posílí tvůj rozum a uspokojí tvou touhu po moudrosti  



1.3 NZ 

„Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 
16Veškeré Písmo pochází z  Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve 

spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu (2. Tim. 3, 15 – 17). 

 Apoštol Pavel potřeboval knihy …“přines s sebou, též knihy a zvláště pergamen (2. Tim. 4, 13) 

1.4 JOHN WESLEY 

J. Wesley byl nazýván „mužem jedné knihy“. Přesto se stal horlivým čtenářem knih rozličných žánrů. 

Při cestách na koni přečetl tisíce knih. V jeho kázáních se zřetelně projevovala hluboká znalost Písma i 

další literatury. Své mladší kolegy učil, že buď budou číst, nebo v opačném případě opustí svoji 

duchovenskou službu.4 

1.4  J. A. KOMENSKÝ 

 

„ Ale  kolikátý mezi učiteli pečuje,  sebe  sama předně  vzdělati, aby  jako  živá  knihovna a jasné 

slunce ozařoval své okolí ze všech stran?“   

Komenský byl náležitě připraven být učitelem a pak také učitelem národů, jak ho s oblibou nazýváme. 

Aby mohl učit, sám se musel vzdělávat. Někdo řekl, že nedokážeme zavést  nikoho  dál,  než  tam,  

kam  jsme  zašli  sami.  Nejen,  že  sám  došel  dosti  daleko  svým studiem, musel  se  stále  vzdělávat  

a  učit.  Je nezbytné doplňovat neustále své znalosti, jít s dobou v tomto kontextu je nevyhnutné. 

Učitel musí znát něco podstatně víc, pokud  nemá postupně ztrácet důvěru. 

 

1.5 RICK WARREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 „Ztupí - li se sekera a nenaostří – li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je 

moudrost“ (Kaz. 10, 10).   

„Abychom přivedli sbor k růstu, potřebujeme víc, než pouhou horlivost. Potřebujeme i určité 

dovednosti. Věnujte čas dovednostem, které si pro službu potřebujete osvojit. Z dlouhodobého 

hlediska tím čas ušetříte a budete mnohem úspěšnější. Naostřete sekeru své služby tak, že budete 

číst knížky, navštěvovat konference, poslouchat nahrávky a pozorovat příklady, které fungují.“5 

1.6 BILL HYBELS 

„Vedoucí mají před Bohem zodpovědnost za svůj neustálý rozvoj. Jedním z nejefektivnějších způsobů 

je čtení. Po přečtení knihy se nám někdy zdá, že jsme nic nezískali. Jednak při hledání řešení, 

směřování, se rozhodujeme správně v kontextu dobrých myšlenek  přečtených knih. Ve svém stárnutí 

si stále více uvědomuji své mezery ve věci vedení a poznání. Velcí vůdcové hodně čtou. Pokud 

nečtou, zadělávají si na veliké problémy ve službě“.6 

 

                                                                                                                                                                                     
 
4
 SANDERS, O. Duchowe przywództwo, s. 88. 

5
 WARREN, R. Cílevědomá církev, s. 45. 

6
 HYBELS, B. Aksjomat, s. 196. 



1.7 STEPHEN COVEY                                                                                                         

„IQ – mentální potenciál můžeme rozvíjet třemi způsoby: (1) Systematickým, disciplinovaným 

studiem a vzděláváním, včetně studia mimo náš vlastní obor. (2) Kultivací sebeuvědomění, jejímž 

výsledkem je schopnost jasně vnímat a formulovat předpoklady, z nichž vycházíme, vystoupit ze 

„slonovinové věže“ svého oboru, oblasti a činnosti sfér, v nichž se cítíme dobře a bezpečně. (3) Učit 

se tím, že učíme druhé a děláme to, čemu se učíme. 

Lidé, kteří se rozhodli neustále se vzdělávat, rozvíjet a zdokonalovat, se dokážou měnit, 

přizpůsobovat, vyrovnat se s měnícími se skutečnostmi života a jednat v každé oblasti lidské činnosti. 

Každý člověk si musí zvolit, jak se bude průběžně vzdělávat. Ve věku znalostí je to nutnost. Musíme se 

důkladně zamyslet, čemu se věnujeme a kde mrháme časem. Číst se vyplácí. Kultivovat 

sebeuvědomění tím, že se pokusíme pochopit a jasně formulovat předpoklady teorie a paradigmata, 

z nichž vycházíme je bezpochyby jednou z nejužitečnějších věcí, kterou můžeme udělat. Protože vždy 

činíme předpoklady a tyto jsou velmi implicitní (nevyslovené, neuvědomované), tím že je učiníme 

explicitními, můžeme mnoho věcí změnit a učinit velký krok kupředu. Můžeme se naučit uvažovat 

jinak, než jsme zvyklí.  

Jaké dopady má zanedbávání mysli a jejího průběžného rozvoje na srdce, na vztahy? Budeme stále 

více vedeni vlastní neznalostí, předsudky, stereotypy a nálepkováním. Můžeme ve svém myšlení 

zaostávat, náš pohled na život se zúží, začne se projevovat sebestřednost a krátkozrakost při vnímání 

věcí.  

Když se přestaneme učit, jaké dopady to bude mít na naši duši? Svědomí znecitliví, otupí a nakonec 

se zcela vytratí, protože nám neustále říká, že bychom se měli učit a růst. Ztratíme pocit životní vize a 

přestaneme se snažit objevit vlastní hlas.“7  

1.8. PETER URS BENDER 

„Neustále se učte. Učit se znamená riskovat. Znamená to, oprostit se od toho v co dnes věříte, abyste 

se přesvědčili, jak život funguje z širší perspektivy.  

- Učte se od odborníků 

- Najděte jednu užitečnou věc v každém pořadu, který sledujete, v semináři, jehož se účastníte, 

v knize, kterou čtete. Pak se angažujte pro její aplikaci.  

- Učte se praxí. Pomůže vám to překonat vaše obavy, učí vás tomu, co funguje a zároveň vede 

k výsledkům.“8 
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 COVEY, S. 8. Návyk – Od efektivnosti k výjimečnosti, s. 322. – 323. 

8
 BENDER, P. Niterný Leadership, s. 137. 



1.9 LEKCE POKORY 

 

1.9.1 Vzdělávání jako cesta pokory 

„Vzdělání je progresívní objevování naší vlastní neznalosti.“ (Will Durant) 9 

„Když se vaše znalosti rozšiřují, co se děje s tím, co neznáte? Obvykle totéž – oblast neznámého se 

zvětšuje také, nebo se přinejmenším zvětšuje vaše poznání toho, že něco neznáte. Co se stane, když 

se pokusíte sloužit něčemu, co přesahuje horizont vašeho poznání? Povede to ke skutečné pokoře a 

touze, aby vám ostatní pomohli. Úspěšná spolupráce umožňuje naše znalosti a schopnosti 

produktivně využít. Toto poznání by mělo zvyšovat naše odhodlání neustále se učit a osvojovat si 

nové poznatky zejména v takových klíčových oblastech, jako jsou osobní růst, vztahy a vedení lidí.“ 

1.9.2 Vzdělávání jako výzva k aplikaci 

„Znalosti v jistém smyslu ustupují moudrosti, přetaveny v principy. Detailní poznatky jsou důležité ad 

hoc, ale návyk aktivně využívat principy, které jsme dobře pochopili, je posledním krokem na cestě 

k moudrosti.“ (A. N. Whitehead). 

„Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! 23Vždyť kdo 

slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; 
24podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. 25Kdo se však zahledí do dokonalého 

zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude 

blahoslavený pro své skutky  (Jakub).10 

„A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj 

dům na skále. 25Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, 

neboť měl základy na skále (Ježíš).11 

 

 

                                                           
9
 COVEY, S. 8. Návyk – Od efektivnosti k výjimečnosti, s. 284. 

10
 Jak. 1, 22 – 25  

11
 Mat. 7, 24 - 25 


