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Jde ETS správným směrem?
Vraťme se do let 2010 a 2011,
kdy vedení semináře hledalo
dlouhodobé strategické nasměrování. Nově bylo formulováno
poslání ETS duchovně, odborně
a prakticky připravovat na
službu v církvi a ve společnosti.
Klíčovými hodnotami, které vyrůstají ze vztahu s Ježíšem Kristem a z úcty k Písmu svatému,
jsou praktičnost, respekt, služba,
náročnost,
osobní
růst
a otevřenost. Poděkování patří
členům rady ETS, kteří v roce
2010 tento proces spustili, i těm
členům rady, kteří do něho v lednu 2011 nově nastoupili, dále
koordinátorovi celého procesu
Lubomíru Hlavačkovi, nakonec
také Radě CB, která výsledky
tohoto procesu přijala a podílí se
na jejich uskutečňování. Konkrétně pak vyhlížíme následujících
šest odvážných obrazů semináře
v roce 2017:1. Usilujeme o nabídku vzdělávacích programů,
které reagují na reálné potřeby
církví a společnosti.
Jde jednak o státem akreditované
studijními programy, jednak nabídku celoživotního vzdělávání.
Té druhé oblasti se již několik let
říká vzdělávací institut. V posledních letech seminář na tyto potřeby reagoval novými formami:
kurz Inspiro, Horizonty o islámu,
řešení konfliktů nebo narativní
interpretaci Písma, založení Pastorační a psychologické poradny,

neakreditované obory Sborový
pracovník a Kurz pro rodiče a
pracovníky s dětmi, nabídka
pro kazatele na studijním volnu
a spolupráce s Radou CB na celoživotním vzdělávání kazatelů.
2. Připravujeme absolventy,
aby byli schopni reagovat
na aktuální problémy společnosti.
Dalším krokem na cestě za
kvalitou absolventů ETS je nastavení zpětné vazby od absolventů a zpětné vazby na službu
absolventů. To se teprve připravuje. Těší nás, když absolventi
přichází s náměty společných
projektů, když vtahují seminář
do své služby a pomáhají mu
tak růst.
3. Budujeme komunitu učitelů a pracovníků školy, která
inspiruje k následování.
Některé školy mají úzký tým
učitelů, kteří zajišťují výuku
pestré škály témat. Seminář má
velký počet vyučujících, kde
každý se specializuje na svou
oblast. Jeden školní rok na ETS
zajišťuje obvykle 40 vyučujících. Není třeba se bát toho, že
je to drahé, právě naopak.
Všechno jsou to lidé na dohodu
nebo na částečný úvazek.
4. Hledáme účinné cesty, které umožní studentům zažívat
praxi. Studenti dálkových programů se stali naší hlavní cílovou skupinou. To se projevilo

jak v akreditacích od roku 2012
tak v chodu dálkového studia,
které je nyní přívětivější.
Přispěla k tomu také krize nezájmu o denní studium. Jsme
vděční, že zájem o denní studium
se poslední tři roky vrací a dnes
již jsou opět studenti ve všech
ročnících. 5. Usilujeme o finančně udržitelný rozvoj školy.
ETS funguje jako nezisková
organizace s více zdrojovým a
trvale napjatým financováním:
státní rozpočet, školné, prostředky od CB, dárci, pronájmy a prodej dalších služeb. Tento model
se osvědčil v ekonomické krizi,
která seminář zasáhla jen okrajově, především v nutnosti snižovat
školné. 6. Připravujeme se odborně a finančně na reformu
terciárního vzdělávání v ČR
Již v roce 2011 bylo rozhodnuto
„pokračovat jako VOŠ při využití možností, které to dává pro
přípravu vlastní VŠ akreditace....
Vedle toho však založit vzdělávací institut pro neakreditovanou
činnost pro církev a veřejnost.“
Spolu s UK ETF seminář realizuje bakalářský program sociální
práce od roku 2006. To bylo šest
konkrétních představ o ETS a jak
se je od roku 2011 daří rozvíjet.
Týmu pracovníků a učitelů i
ostatním podporovatelům patří
vřelé: Díky!
Jan Valeš
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Akreditační proces bakalářského programu s IBTS
Práce na akreditaci probíhaly od roku 2010.
Akreditace s IBTS měla vedle rázu ETS a parametrů bakalářské úrovně studia následující
rysy: Program v češtině a v angličtině, kombinovanou a prezenční formou. Jsou dvě hlavní
kompetence absolventa ETS – interpretace
(především Písma) a práce s lidmi. Cílovou
skupinou jsou především lidé v produktivním
věku (kombinovaná forma studia). Ti tvoří jádro studijních skupin společných i pro prezenční studenty, kterých tak může být málo
bez ohrožení stability a kvality studia. Prvních
60 kreditů tvoří úvodní celek zaměřený především na získání dostatečného objemu informací. Pro zbývajících 120 kreditů student volí
jedno ze čtyř zaměření.
První podání v prosinci 2012. Zamítavé vyjádření Akreditační komise ČR (únor) kritizovalo
nadměrný počet lidí na dohody (ETS) a nedostatečný počet habilitovaných (IBTS). Zpětvzetí žádosti. Druhé podání s personálními
úpravami na obou seminářích (duben). Zamítavé stanovisko AK (červen) zpochybnilo habilitaci P. Parusheva. Podány další dokumenty
ohledně jeho kvalifikace (srpen). V září AK již
neargumentovala kvalifikací P. Parusheva, ale
vytýká nedostatek habilitovaných osob. Další
připomínky (listopad) MŠMT odmítlo, v lednu

2014 vydalo zamítavé rozhodnutí, v kterém mimo jiné komentuje roli VOŠ ve společné akreditaci. Následovala inspekce AK na IBTS.

Vědecká a další tvůrčí činnost
Seminář v rámci možností podporuje růst pedagogů, jmenovitě pak rozvojem práce kateder,
podporou studijních pobytů vyučujících, podněty z kurzů pro veřejnost a dalších forem spolupráce s církvemi a neziskovými organizacemi.
Právě rozhovor mezi neakreditovaným vzděláváním a školou je cenným zdrojem dalšího rozvoje.
ETS uzavřel v létě 2014 smlouvu se Sdružením
evangelikálních teologů o společném vydávání
časopisu Theologia vitae.
Evangelikální teologická konference prošla během příprav na ročník 2014 transformací do
Evangelikálního fóra. Spolupořadatelem je
Česká evangelikální aliance. Z konference je
fórum – pořadatelé připravili více paralelních
platforem věnovaných různým oblastech křesťanské služby. V názvu není jmenována teologie – vedle teologie dostanou prostor také další
oblasti, teologie je zasazena do kontextu života
církve. Evangelikální
identita zůstává – na tom
se nic nemění.
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Vzdělávací institut
Ve školním roce 2014/2015 poprvé proběhl Kurz pro rodiče a pracovníky s dětmi ve spolupráci
se sdružením Samuel, biblická práce s dětmi. Poprvé také proběhl kurz určený kazatelům – Narativní rozbor biblických textů, který vyučoval Viktor Ber.
Jde o neakreditované, celoživotní vzdělávání. Jednou z podob jsou neakreditovaný obor Sborový pracovník. Dále jde o kurzy nejširší veřejnosti i lidem s dokončeným odborným vzděláním
(sociální pracovníci, kazatelé).Vývoj počtu kurzistů v posledních letech ukazuje následující
graf (nezahrnuje sborové pracovníky):

Nový on-line katalog knihovny

Dlouhodobý odborný záměr ETS

Několikaleté úsilí o změnu knihovního systému a zřízení on-line katalogu bylo s pomocí
knihovny Jabok a podporovatelů systému
Evergreen ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR završeno a od září 2014
již studenti, učitelé i nejširší veřejnost mohou
volně vyhledávat knihy v katalogu: etspraha.cz/cs/library Náklady činily 22 tis. Kč
vedle práce knihovníka a ředitele a dobrovolnické spolupráce dalších účastníků.

Stanovení dlouhodobého odborného
(badatelského) záměru je standardem u VŠ.
Na ETS je to novinka, neboť je připravován
poprvé. V uplynulém období došlo k zahájení
procesu, který staví na dosavadní práci kateder
a zaměření jednotlivých vyučujících. Záměr
by měl být ve svém jádru stanoven v závěru
školního roku 2014/2015.

Hospodaření
Ve sledovaném období došlo ke změně hospodářského roku: z kalendářního roku (od 1. 1. do
31. 12.) na školní rok (od 1. 9. do 31. 8.). Zpráva o hospodaření je za celé období od 1. 1. 2013
do 31. 8. 2014, tj. 20 měsíců.

Výdaje (v tis. Kč)
Materiál, cestovné, služby
Energie, provoz, budovy
Mzdové náklady
Ostatní náklady

871
684
5166
365

Hospodářský výsledek

-166

Příjmy (v tis. Kč)
Školné, kurzovné, služby
979
Dotace MŠMT
2479
Podpora Církve bratrské
970
Dary ze zahraničí
418
Pronájmy a ostatní příjmy 1638
Celkem
6920

Dědictví manželů deVettových
Seminář
obdržel
dědictví
manželů
Helen a
R o b a
deVettov ých.
Znali se s mnoha lidmi z České republiky a dlouhodobě se
zajímali o dění na ETS, který
také finančně podporovali řadu let. V roce 2006 zahrnuli
seminář do poslední vůle a
ústně o tom informovali Karla
Taschnera, později při osobním setkání tuto skutečnost
potvrdili řediteli Janu Valešovi.

Helen Šiml

byla učitelkou angličtiny na Wheaton
College v Chicagu. Udržovala čilé kontakty se svými
příbuznými v České republice i dalšími krajany. Zemřela
24. června 2012.

Robert

deVett

na
Wheaton College učil španělštinu. Zemřel 20. července 2013.
Na návrh Kolegia ředitele
schválila Rada ETS založení
samostatného fondu, který
umožní dobrý přehled o
hospodárném využití prostředků.

O použití
fondu
rozhoduje Rada
ETS. Ta
schválila
použití
300 tis.
na
Kč
opravu fasády severní stěny
seminární budovy. Tak jako
deVettovi semináři darovali
prostředky, které získávali po
delší období svého života, tak
také seminář chce tyto prostředky investovat moudře
do věcí s dlouhodobým
významem.

Kniha od učitele ETS
Pavel Hošek Cesta do Středu skutečnosti
Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise
C. S. Lewis ve svých dílech vychází ze specifického pojetí skutečnosti.
Toto pojetí má zásadní vliv na jeho chápání vztahu mezi duchovní a
hmotnou dimenzí reality, na jeho porozumění povaze poetického jazyka
a umělecké tvorby, ale také na jeho přesvědčení týkající se tajemství lidského údělu a podstaty dobra a zla. Důkladné seznámení s Lewisovým
pojetím skutečnosti, jemuž je věnována tato studie, je důležitým předpokladem k porozumění jeho dílu. Proto se kniha neobrací jen ke studentům literární vědy, anglistiky, filosofie a religionistiky, ale také ke všem
čtenářům C. S. Lewise, kteří za kouzelnou skříní jeho příběhů tuší hlubší
myšlenkový svět.(Vydalo nakladatelství Kosmas v roce 2014, 156 stran)
Doc. Pavel Hošek, Th.D. (nar. 1973) působí jako vedoucí katedry religionistiky na ETF UK v Praze. Zabývá se vztahem teologie a vědy o náboženství a problematikou mezi náboženského dialogu. Je autorem knih C.
S. Lewis: Mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé
(2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství
v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“
v pojetí C. S. Lewise (2013) a V dobrých rukou (2013, přepis rozhlasových rozhovorů nad Biblí
s Petrem Vaďurou)

Rozhovor s Petrem Coufalem

mou prioritou úspěšně zvládnout studium.  Ale rád
vzpomínám
na z
cesty
Absolvent iETS
rokuvla1997
kem, které jsem často využíval
k rozhovorům
o Bohu.
Z jaké
rodiny pocházíš?
Měl jsi věřící rodiCestující
neměli kam utéct…
če?

Pocházím z věřící rodiny. Tatínek evangelík,
maminka baptistka. Dědeček byl kazatelem
v ČCE, CB i BJB, takže jsem měl ekumenické
kořeny. 
Můžeš nám prozradit něco o tvém hledání
Boha? Jak jsi uvěřit?
Moje hledání Boha bylo velice usnadněno
upřímnou a opravdovou vírou rodičů, čtyř
starších sourozenců i širší rodiny. Evangeliu
jsem jasně rozumně, a svůj život jsem Kristu
vydal v sedmi letech. Bylo to po evangelizačním večeru v Církvi bratrské v Olomouci, kdy
mě můj otec vedl k pokání a modlitbě přijetí
Pána Ježíše Krista.
Co tě vedlo k rozhodnutí studovat na ETS?
V šestnácti letech jsem prožil jasné Boží povolání ke studiu Božího slova, službě mládeži a
následně kázání evangelia. Rozhodoval jsem
se mezi ETF a ETS. Doufal jsem, že rozhodnou přijímačky, ale vzali na mě na obě školy,
a tak v září jsem obešel obě školy, a rozhodlo
rodinné prostředí a jasné evangelikální vyučování a duchovní vedení na ETS.
Máš nějakou vzpomínku na ETS, o kterou
se s námi rád podělíš?
Vzpomínek je mnoho. Jsou to vzpomínky na
vyučující, kteří mě formovali, studenti napříč
ročníků, se kterými jsme tvořili „pražskou rodinu,“ zvláště při setkání na privátech nebo na
škole v přírodě. Velmi vzácné vzpomínky mám
i na mnohá společenství, která jsem s chutí
navštěvoval, zvlášť první semestr. Po prvním
semestru mi vysvědčení ukázalo, že kromě
programů každý večer v nějakém sboru, je

mou prioritou úspěšně zvládnout studium. 
Ale rád vzpomínám i na cesty vlakem, které
jsem často využíval k rozhovorům o Bohu.
Cestující neměli kam utéct…
Pro jakou službu ses vlastně na ETS připravoval? (Do jaké služby jsi myslel, že tě
Bůh vede?)
Myslel jsem na službu kazatele v BJB, ale
naskytla se ještě mezistanice.
Prožil jsi zde nějaké „přesměrování“, nebo
„utvrzení“ toho, co jsi bral jako své povolání?
V posledním ročníku se otevřelo místo vedoucího odboru mládeže BJB. Před absolutoriem
jsem byl zvolen na tuto tenkrát neplacenou
funkci. Rozhodl jsem se jít do toho naplno, a
začal jsem shánět sponzory. Pán Bůh otevřel
cestu, a po 4 měsících na pracovním úřadě
jsem mohl vstoupit do této služby, kde jsem
z Boží milosti sloužil 8 let.
Jakou službu máš v církvi dnes?
Nyní jsem skoro devět let kazatelem
v olomouckém sboru baptistů. Tato služba
není jednoduchá, ale z Boží milosti mi přináší také velkou radost a naplnění.
Která je tvá oblíbená kniha Bible a proč?
Mám velice rád knihu Skutků svatých apoštolů. Rád sleduji radosti a zápasy první církve.
Je pro mě inspirací. Včetně 29 kapitoly, …
kterou tvoříme…
Jakým způsobem odpočíváš?
Mám své koníčky, hlavně hudbu a tvorbu
webových stránek.

Rozhovor s Petrem Coufalem
Jak se promítá to, co ses naučil na ETS ve
tvém životě a službě? Co dalšího tě po ETS
v životě formovalo?

Co bys rád vzkázal sourozencům v Kristu,
kteří studují na ETS teď?

Velmi silně mě ovlivnilo další studium teologie.
Pokračoval jsem už při práci s mládeží ještě
sedm let studiem praktické teologie na Institutu
pro biblická studia TCM v Rakousku.
Další událost byla konference mládeží BJB, CB
a KřSb v Litomyšli, kde jsem spolu se sestrou
„Agnes“ z CB Pardubice sloužil přímluvami u
večerní evangelizační výzvy. Tam přeskočila
jiskra, a za pár měsíců jsme měli první rande.
Před sedmi lety jsme měli svatbu a jsme Pánu
vděčni jeden za druhého, náš vztah a tři krásné
děti.
Co nemáš rád? Co tě dokáže „vytočit“, nebo
„rozladit“ a co ti pomáhá k vítězství?
Pomluvy v církvi, třeba za rouškou „modliteb.“
Když někdo nechce, aby se za něj modlil celý
sbor (protože to, co prožívá, je osobní), neměli
bychom to šířit dál.

Využijte tento vzácný čas, už se nikdy
nevrátí. ETS, tedy vyučující, duchovní
a rodinná atmosféra, mi pomáhali při
přípravě na službu hlasatele evangelia.
Vřele doporučuji všem, kteří to se službou Pánu a církvi myslí opravdově.
Děkujeme ti za ochotu a čas, který jsi věnoval
našim otázkám a přejeme ti srdce, které dokáže naslouchat Bohu.
Ptala se Rút Dvořáková

Sdružení evangelikálních teologů
Oznamujeme, že vyšlo nové číslo časopisu Theologia
Číslo reaguje na 40. Výročí prvního světového
kongresu lausannského hnutí pro světovou
evangelizaci. Poprvé v historii budou u nás
společně publikovány všechny tři důležité dokumenty pro evangelizaci a misii.

Lausannský závazek (1974)
Manilská deklaraci (1989)
Závazek z Kapského Města (2010),
český překlad .
Tyto dokumenty nám mohou pomoci v naší
orientaci a evangelizačních aktivitách. Závazek z Kapského Města je úžasnou moderní
evangelikální konfesí vytvářenou delegáty
z celého světa.

vitae

V ThV nalezneme komentář a studii o etice
misie v evangelikálních dokumentech posledních 40 let. Pomozte tyto dokumenty
rozšířit prostřednictvím ThV.
Pavel Černý, předseda SET

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE
ROLE KÁZNĚ V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
PODLE RICHARDA J. FOSTERA
Zpracoval: Mgr. Ondřej Kubů
Vedoucí práce: ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra Praktické teologie

ÚVOD
Pro odůvodnění výběru tématu této práce považuji za potřebné osvětlit část mé osobní
historie. Obrácení k Bohu
jsem prožil teprve ve třiadvaceti letech a ke studiu na
Evangelikálním teologickém
semináři v Praze (dále též
ETS) jsem nastoupil asi rok
po svém obrácení. Prožíval
jsem v té době (kromě vděčnosti) silně svou duchovní
nezralost, mimo jiné i díky
tomu, že má manželka byla
křesťankou již dlouhou dobu .
Dostal jsem se tak najednou
do situace, v níž jsem na jedné
straně vnímal duchovní odpovědnost za vedení své rodiny,
a na straně druhé silně též
svou nepřipravenost na tento
úkol. Jestli mladému muži
může něco opravdu otrávit
život, je to situace, kdy stojí
před úkolem, a ví, že nemá
sílu na jeho zvládnutí. Vědomí
naprosté vlastní nedostatečnosti však zase často umožňuje volně vanout Duchu
svatému, a tak jsem v tom
všem prožíval nejeden „dotek
věčnosti“ (řečeno se C. S.
Lewisem). Za jeden z projevů
Boží milosti jsem pak považoval i možnost studovat na
ETS, obecenství učitelů a studentů, se kterým jsem se zde
setkal, a také hluboké studnice
porozumění Božímu slovu i

mému, ze kterých jsem mohl
čerpat. Studium na ETS jsem
proto od počátku vnímal jako jakýsi „urychlovač duchovního růstu“.
Zaměření a členění práce
Tato práce má být přehledem, resp. esencí, toho, co
by měl každý křesťan vědět
o principech duchovního života a o roli vlastní disciplinovanosti v něm2. Pohled na
tato témata je předkládán z
perspektivy evangelikální
tradice, jelikož sebe i Richarda J. Fostera pokládám
za evangelikálního křesťana.
Tomuto zaměření proto odpovídá převážná většina citovaných děl. V některých
otázkách však s ohledem na
bohatou duchovní tradici
církve římskokatolické nahlédnu některé problémy
duchovního formování i pohledem katolických autorů.
Ve své práci chci dokázat
tezi, dle které skutečnost, že
jsme byli spaseni Ježíšem
Kristem, se neprojevuje v
našem současném životě jenom tak, že to jediné důležité se odehraje při našem obrácení, a pak se dlouho,
dlouho nic podstatného neděje, a to až do příchodu do
nebe. Chci ukázat, že tím, že
jsme byli spaseni, jsme přijali skutečně nový život shůry,
který v Kristu můžeme žít už

nyní, a v němž na věčnosti
budeme jen pokračovat. Jakkoli jsme tento život přijali a
žijeme jej z Boží milosti, neznamená to, že není povinností každého z nás o tento nový
život pečovat a kultivovat jej,
dokud v nás nebude zformován Kristus3. Spolu s ospravedlněním jsme obdrželi také
posvěcení, se všemi důsledky
z toho vyplývajícími4. Chci
ukázat, že je možné činit konkrétní kroky ve svém duchovním životě, které povedou k
hlubšímu poznání Boha a tím i
k duchovnímu růstu, a zároveň zasadit tyto kroky na
správné místo duchovního života. DUCHOVNÍ ŽIVOT
ČLOVĚKA
Když jsem se poprvé začal
vážně zaobírat tématem této
práce, narazil jsem na obtíž,
jak vystihnout to, co je vlastně
duchovním životem člověka.
O duchovním životě totiž
mluvíme většinou s naprostou
samozřejmostí a bez potřeby
nad samotným označením příliš přemýšlet. Ale víme skutečně, co tím míníme, když
říkáme „duchovní život“?
(Výběr několika pasáží ze závěrečné práce Kubů. Celá
práce, která byla ohodnocena
známkou „výborná“, je k dispozici po dohodě s autorem.
redakce )

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

HORIZONTY – kurzy pro veřejnost
Jasnější než slunce „Reformační princip Písma:
jasnost Písma, ne jeho průhlednost.“
Lektoři: Dr. theol. Bernhard Rothen (Švýcarsko),
David Beňa, lic. theol.
Termín: 1. – 2. 10. 2015
Cena: 980,- Kč - kurzovné, ubytování a stravování
Kurz ukáže, proč Lutherovy předpoklady umožňují nový
přístup k teologickým a církevním úkolům.

Bible v kostce
Lektor: David Beňa, lic. theol.
Zahájení kurzu: listopad 2015
Cena: 990 Kč za jednu “kostičku”.
Tento kurz určen těm, kdo Bibli ještě celou nepřečetli.

Evangelikální forum 2015 Nové podoby církve

Přihlášky je možné posílat až do
přijímacího řízení 24. srpna. 2015.
Přijímací řízení je 5. ČERVNA 2015
(NÁHRADNÍ TERMÍN 24. SRPNA).

ŠKOLNÉ
denní studium 3 500 Kč/semestr
dálkové studium 4 500 Kč/semestr

VŠ TITUL
Bakalářské studium sociální práce ve spolupráci s UK Evangelická teologická fakulta. V teologii
navazující studium v ČR nebo v
zahraničí.

4. -5. listopadu 2015
Další informace: www.evangelikalniforum.cz
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