2019/1

www.etspraha.cz

leden

Informační bulletin Evangelikálního teologického semináře v Praze

Milí čtenáři,
rok 2019 před námi zatím
leží jako nepopsaný list
papíru. Podobně je tomu
i s životem školy. S novým
ředitelem se objevila nová
očekávání a nové naděje. Jsou
ještě živé? Stojí za to školu držet a investovat do ní?
Osobně jsem za naši školu vděčný.
Leckteré sny se dnes postupně stávají
skutečností. Vedle Vyšší odborné školy
vznikl Vzdělávací institut jako druhá
část semináře, o něco vzrostl počet zájemců o denní studium, škola promýšlí,
jak vycházet vstříc skutečným potřebám
současných sborů; některé z těchto konceptů pomalu vstupují do života.
Samozřejmě vnímám i otazníky, které
kolem ETS stále ještě poletují. Někteří se
ptají, jestli potřebujeme vlastní vzdělávací zařízení, jiní, jestli je vhodná forma
VOŠ, ještě další, jestli není záběr školy
příliš široký, jestli by nestačilo věnovat se
pouze budoucím kazatelům.
Zdá se mi, že ty otázky vyrůstají především z nedostatečného pochopení
situace. Potřebujeme vlastní seminář,
stejně jako stará Jednota bratrská nutně
potřebovala vlastní školy. Ne že by
ostatní školy tehdy nebyly dost dobré,
byly ale jiné. Podobně náš seminář nemá
nahradit teologické fakulty, je jiný. Univerzity připravují k akademické dráze,
seminář ke kazatelské praxi. Na tomto
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místě je třeba vyzdvihnout
spojení teologie a homiletiky s pastorací, které je pro
ETS typické a které odpovídá způsobu práce Pána
Ježíše Krista, jak je popsán
u podobenství o rozsévači
nebo u kázání na hoře: Kázání
nesloužilo k porozumění, ke skutečnému zvěstování docházelo až v malé
pastorační skupince učedníků.
Součástí úvah o potřebě vlastního učiliště je i vědomí potřeby pěstování evangelikální teologie. To je odkaz našich
otců, kterého se nemůžeme vzdát. Jistě,
mnoho se od časů zakladatelů změnilo,
poznání vyrostlo, ten základní důraz na
hodnotu a potřebu osobní víry a posvěceného života je ale stále platný.
Co se formy VOŠ týče, je u nás stále ještě
poměrně nová, je ale obdobou např. tzv.

A pak to poslední: Nestačilo by věnovat
se pouze budoucím kazatelům? A nezvládli by je učit jenom naši stávající
kazatelé?
Naši kazatelé mají své práce nad hlavu.
Pokud chceme církev ochránit před sektářským pokušením, před doktrinálním
myšlením, které nahrazuje Boží slovo
lidskými konstrukty a před zákonickou
tvrdostí, potřebujeme dobrou teologii,
současně ale i upřímnou zbožnost, která
bere Boží slovo vážně. ETS má nejlepší
předpoklady své studenty jak dobře vyučit, tak i vést ke zbožnému životu.
V současné době je hlavní brzdou rozvoje školy nedostatek peněz. Nejlepším
řešením bude zvýšení počtu studentů;
protože zájem o absolventy ETS mají
i další evangelikální denominace, škola
by mohla být ekonomicky soběstačná. To
ale bude vyžadovat určitý čas, současně

... je třeba vyzdvihnout spojení teologie
a homiletiky s pastorací, které je pro ETS
typické a které odpovídá způsobu práce
Pána Ježíše Krista.
Fachschulen v Německu. Vysokoškolák
vybavený k akademické práci nebývá
tak dobře připraven k praktické službě
ve svém oboru, jako absolvent vhodně
specializované odborné školy. Zdá se mi,
že je jen otázkou nedlouhého času, kdy
toto pochopení pronikne i do povědomí
naší společnosti a do české legislativy.
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i vytvoření stabilního jádra pedagogického sboru. Než se tak stane, bude škola
závislá na štědrosti církve. Chci věřit, že
se k této potřebě školy neobrátíme zády,
protože z dlouhodobého hlediska nejde
o dary, ale o investici do budoucnosti
církve.
Petr Raus, předseda Rady ETS
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Novinky ze života školy
Milí přátelé,
tentokrát musím začít omluvou. Plánované číslo se nám v září 2018 kvůli
množství jiných naléhavých úkolů
nepodařilo vydat. Někdo si toho dokonce
všiml, a nového Dynamisu se dožadoval.
Přiznávám, že mi to udělalo radost. Vyjádřený zájem a podpora potěší každého,
a my nejsme výjimkou. Ale teď už k těm
novinkám.
V minulém čísle jsme Vám představili
novou studijní referentku, a v tomto vám
novou referentku představíme znovu.
Štěpánka Paluchníková se po necelém
roce na ETS rozhodla odejít. Ukázalo se,
že péče o dvě malé děti, vlastní studium
a služba v CB Poděbrady (manžel Pavel
je tam kazatelem) se s prací na ETS dost
dobře nedá skloubit. Ročního angažmá Štěpánky si vážíme a jak je vidět na
přiložené fotografii, rozloučili jsme se
v dobrém. Na základě výběrového řízení
jsme od prosince 2018 nově přijali Ing.
Janu Hákovou. Jana ve svém předchozím zaměstnání studijní agendu dělala,
z čehož máme radost. Máme naději, že se
brzy zapracuje a stane se platným členem
našeho školního kolektivu.
Zamýšlená spolupráce s katedrou teologie a katechetiky PF UMB v Banské
Bystrici, o které jsme informovali v minulém čísle, byla dočasně pozastavena.
Je nám to líto. Při podrobném zkoumání
právního rámce spolupráce a hlavně
možností financování tohoto studijního
programu se objevily komplikace, které
se nám zatím nepodařilo uspokojivě
vyřešit. Dohoda, na základě které mohou
naši absolventi nastoupit do
Bc. programu, platí. Valnou
většinu předmětů jim bude
možné uznat. Proč seminář
po léta usiluje o Bc. akreditaci
nebo úzkou spolupráci s teologickou VŠ vysvětluje článek
Pavla Černého v tomto čísle.
Pavla jsem o tento článek požádal, situaci vidím obdobně.
Konkrétní příklady studentů,
které na ETS máme, mi ale
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všeobecnou platnost této úvahy lehce narušují. Rozhovor
s Janem Adamcem v tomto
čísle je toho dokladem,
mezi denními studenty
máme nyní nejméně dva
další takové. Pokud mám
správné informace, do letošního prvního ročníku teologie na
ETF UK, asi nejbližší alternativě ETS,
nastoupili čtyři studenti. Pokud by jich
bylo sto, viděl bych situaci naléhavěji. Při
těchto počtech si ale nejsem jist, jestli Bc.
studijní program sám o sobě opravdu povede k vyššímu počtu studentů.
Bude-li ETS kvalitní, pro službu dobře
připravující škola, studenti ji budou
vyhledávat, přestože nabízí „jen DiS“. Tématu a perspektivám vyššího odborného
školství v naší zemi se budeme obšírněji
věnovat v příštím Dynamisu.
V posledních dvou letech dochází k výraznému růstu mezd ve státním školství.
Rozdíl v odměňování mezi státním
a církevním školstvím se prohlubuje,
podobný růst si nemůžeme dovolit.
Dotace, které dostává církevní školství,
jsou oproti státnímu navyšovány někdy
i s víceletým zpožděním. Školská sekce
ČBK s MŠMT jedná o nápravě této diskriminující situace.
Květnová konference Církve bratrské
bude po několika letech projednávat
tři navržené modely budoucí finanční podpory semináře. Seminář je za
dlouhodobou podporu církve vděčný,
bez ní by bylo obtížné rozpočet semináře sestavit. Na druhou stranu, seminář
není v otázce svého financování pasivní.

Dynamis

Hledáme cesty, jak rozpočet posílit z různých grantů a dalších zdrojů, které jsou
dostupné. Během podzimu se nám
podařilo zapojit se do Operačního programu MŠMT Věda
výzkum vzdělávání. Cílem
tohoto grantu je zmapovat
pozici vyššího odborného
školství v rámci vzdělávacího systému České republiky
a navrhnout možné změny.
Naším specifickým úkolem v rámci
zvyšování kvality vyššího odborného
vzdělávání bude navrhnout materiály, využitelné pro výuku odborných
předmětů v oblasti teologie a filozofie,
přičemž důraz je položen na to, aby výstupem byly také kurzy dostupné online.
Naším dalším úkolem pak bude zmapovat a navrhnout rozvoj dalšího (celoživotního) vzdělávání na VOŠ. Grant
bude pro ETS významným finančním
přínosem, neboť má rozpočet 4 mil. Kč.
Zapojení do grantu ovšem znamená, že
stávající zaměstnanci si mezi sebe rozdělili navíc 0,7 úvazku a na 0,2 úvazku byl
do projektu zaměstnán externí pracovník. Tato dočasná zátěž do března 2020
nám sice významně finančně pomůže, na
druhou stranu nám odčerpá síly, které
bychom jinak mohli napřít do rozvoje
školy samotné. Za možnost zapojit se
do grantu jsme ale vděční. Máme tak
možnost ovlivnit tvorbu vzdělanostních
standardů v oblasti teologie. Zároveň je
naše účast v grantu dokladem odborné
kvality semináře.
Tým strategického plánování má za sebou pod vedením Víta Skály pět pracovních setkání. Podrobně jsme se zabývali SWOT analýzou, otázkou lidských
zdrojů, jak je seminář vnímán veřejností,
tvorbou vzdělávacích programů, jak zajistit dlouhodobě
udržitelné financování, vizemi
a cíli, kterých by seminář
měl v nadcházejícím období
dosáhnout. Nyní jsme ve fázi
návrhu konkrétních opatření
a kroků, čekají nás ještě asi
dvě setkání. Výsledek práce
týmu bude představen v příštím Dynamisu.
Miloš Poborský
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První krůčky
Vzdělávacího institutu ETS
V září 2018 se konečně narodil Vzdělávací institut ETS. Má přiděleno IČ, účet,
začíná rozvíjet neakreditovanou vzdělávací a publikační činnost. Jak možná víte,
už vydal knihu Pavla Černého Teologie
a praxe služby pastýře. Druhá kniha,
Budete mými svědky Daniela Fajfra,
vyjde během jara 2019. Představení knihy najdete v tomto čísle Dynamisu. Ve
vydávání knih a učebních materiálů pro
ETS budeme pokračovat. Máme několik
dalších titulů v různém stadiu rozpracovanosti. Další titul, na který se můžete
těšit, je např. Řecká četba autorů Jana
Valeše ml. a Zdeňka Halase.

Současně institut nevstupuje do vzdělávacího vakua. V naší zemi každoročně
proběhne řada křesťanských konferencí,
pořádaných různými organizacemi.
Různé církve mají své vlastní vzdělávací
akce, také jednotlivci a sbory pořádají tematicky zaměřené konference
a semináře. Existuje tedy vůbec nějaký,
zatím nevyužitý „vzdělávací prostor“, do
kterého by Institut mohl vstoupit?
Předně, posláním institutu v první řadě
není jedno či vícedenní konferenční
vzdělávání. Byť i pro to, pokud se ukáže
potřeba, jsme otevření. Zásadně nám ale
jde o ucelené, tematicky zaměřené neakreditované vzdělávání, které poskytne

ETS VOŠ aktuálně:
61 studentů
10 kurzistů
29 vyučujících

větší prostor a tedy i hloubku. Formát institutu vytváří prostor mnohem rychleji
reagovat na potřeby, které vyjdou najevo.
Vzdělávací institut také může nabídnout
zázemí vzdělávacím programům, organizovaným v rámci Církve bratrské.
Prvním příkladem takového programu
může být hudební camp Visual music
week, který ETS organizačně zaštítil
v létě 2018. Spolupráce s Visual music
college, kterou jsme navázali, otevírá
možnost ročního studijního kurzu pro
muzikanty. Jako má každý sbor kazatele,
má také hudební skupinu, která hraje
a zpívá křesťanské písně, chvály. Křesťanští muzikanti skládají nové písně, tyto
písně obsahují i určité teologické poselství. Jistě je tu prostor nabídnout muzikantům roční neakreditovaný kurz, který
by se mohl jmenovat například Soudobá
křesťanská hudba. Jejím obsahem by
byla řada praktických dovedností, které
řeší každá hudební skupina. Spolupráce a komunikace ve skupině, skládání
a aranžmá písní, teologické pozadí textů
písní, liturgika, nahrávání ve studiu,
produkce a prezentace. Ukáže-li se, že je
tento program dlouhodobě nosný, dalo
by se uvažovat i o tom, že by se mohl stát
dalším tříletým akreditovaným studijním
programem ETS VOŠ.

Institut nevstupuje
do vzdělávacího vakua.
Nabídne programy,
které se dosud
nenabízí.
Další možnosti angažmá Vzdělávacího
institutu jsou programy, které se zatím
nenabízí, nebo se nenabízí v prostředí evangelikálních církví. Na zářijové
pastorální konferenci Církve bratrské
měla doc. Muchová z římskokatolické
církve velice zajímavý program o teologických a filosofických rozhovorech
s dětmi. Doc. Muchová v závěru hodi-
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nové přednášky zmínila, že téma může
zájemcům nabídnout i formou kurzu
mnohem podrobněji. V případě dostatečného zájmu se může ujmout organizace a propagace takového kurzu právě
Institut. Existují ale i další možnosti.
V současné době se stále častěji začínají
v církvi používat média, on-line přenosy
bohoslužeb, natáčí se různá propagační
a dokumentární videa ze života sboru.
Zpravidla se této služby ujímají nadšení mládežníci. Jistě by bylo prospěšné
nabídnout jim třeba týdenní kurz střihu
videa, ve kterém by se mohly prakticky
probrat témata, se zpracováním videa
související. Potřebné technické vybavení,
tvorba scénáře, dostupné programové
vybavení ať už zdarma nebo komerční
a řada dalších věcí.
Co je pro nás ale dlouhodobě důležité,
mít vzdělávací instituci, která si postupně
buduje historii na poli vzdělávání a publikování. Ukáží-li se vhodné podmínky,
otevře-li se příležitost, může se Vzdělávací institut ETS stát žadatelem o akreditaci
bakalářského studijního programu, což
vyšší odborná škola ze zákona nemůže.
Založení institutu je tedy mimo jiné
i strategický krok, který sleduje dlouhodobé cíle.
Z výše uvedeného je patrné, že určitou
představu, kudy jít dál, máme. I v tomto
případě je pro nás důležitá zpětná vazba
od vás, potencionálních zájemců o vzdělávání, kterým jsou tyto kurzy určeny.
Jako vždy, i v tomto případě budeme
velice vděční za Vaší zpětnou vazbu nebo
projevení zájmu o cokoliv z výše uvedeného. S našimi, přece jen omezenými
možnostmi nám váš případný komentář
pomůže lépe se v aktuálních vzdělávacích potřebách zorientovat a dobře se
rozhodnout, čemu se věnovat.
Miloš Poborský

V červnu 2018 studium
ETS úspěšně dokončilo
pět studentů
s titulem DiS
a dva s titulem Bc.
(ve spolupráci ETF UK).
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Druhá kniha z dílny Vzdělávacího institutu ETS:

Evangelizace a učednictví
podle Daniela Fajfra
V druhé polovině roku 2018 vydal Evangelikální teologický seminář
skripta pastorální teologie (teologie kazatelské služby) z pera učitele
a kazatele Pavla Černého. Nyní se sázejí další skripta pro výukové portfolio ETS. Půjde o studijní materiál věnovaný evangelizaci
a učednictví; autorem je dlouholetý učitel stejnojmenného kurzu na
ETS, kazatel Církve bratrské Daniel Fajfr, sám zkušený evangelista.
o osobním svědectví, o vedení
Knížka je rozdělena do šesti oddílů:
k obrácení, o evangelizaci
V úvodu jsou skripta zasazena do
dětí, apologetice atp. Pátý
současné české teologické debaty,
oddíl zasazuje evangelizaci
pro kterou je problematika evangedo kontextu místního sboru;
lizace spíše okrajové téma. Druhá
část popisuje starozákonní a novozá- evangelizace a misie mají být
konní východiska; na příkladu
Matoušova a Janova evangelia
postihuje různá evangelizační
paradigmata, Skutky se nabízí jako modelový příklad
Úvod do teorie a praxe evangelizace
evangelizační praxe a Pavlovy
epištoly zas jako teologická
učebnice evangelisty. Ve třetí
Daniel Fajfr
části se Fajfr věnuje právě teologii, popisuje členité bohatství spásy, které evangelium
přináší, rozmanité formy, jimiž
se nám – a skrze nás dalším
lidem – evangelium podává,
snaží se postihnout proměňující moc evangelia, jmenovitě
na klíčovém termínu obrácení.
Čtvrtá kapitola se pak už obrací ke komunikaci evangelia:
Duch svatý je nezastupitelným „motorem evangelizace“,
raná církev a její východiska
i metody jsou stálým zdrojem
Vzdělávací
institut ETS
inspirace; v této kapitole najde
čtenář praktickou rozpravu

Budete mými svědky

identitou sboru, sbor i každý křesťan
má evangelizací žít, církev má být
nejen misijní (tedy aktivní v oblasti
misie), nýbrž přímo misionální (tj.
v celé své existenci zaměřená na
dosvědčování evangelia). Poslední
oddíl přidává několik základních faktů z dějin misijního či ekumenického
hnutí. Každá kapitola i podkapitola
v sobě spojuje biblicko-teologickou
rozpravu s praktickými, ba i autorsky osobními postřehy a podněty.
Z každé kapitoly i podkapitoly vyplývá, z toho kterého úhlu pohledu,
že evangelizace je suverénním
dílem Boží milosti a moci;
my křesťané a církve že však
jsme povoláni být osobitými
nástroji, ba aktéry tohoto
přesahujícího díla.
Komu je nová knížka určena?
Jistě především studentům
prvního ročníku ETS, které uvádí jak do komplexu
evangelizace, tak do osobního „učednického“ života.
K četbě a přemýšlení se ale
nabízí i dalším: kazatelům či
jiným praktikům evangelizace, a samozřejmě i těm, kteří
se v problematice předávání
evangelia chtějí teprve zorientovat. Fajfrova knížka – spojující praktické návody s širším
odborným pohledem – navíc
vstupuje do oborového vakua
v české teologické produkci.
Existuje sice již studie k některým aspektům evangelizace,
např. k dějinám evangelizace
či k evangelizaci dětí, na syntetický – a praktický – přehled
jsme však zatím čekali. A nyní
jsme se dočkali.
David Beňa

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20:
17. června 2019 od 8:30 hodin
26. srpna 2019 od 9:00 hodin
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Tématem letošního Fóra bude REVITALIZACE CÍRKVE. V Evropě,
Českou republiku nevyjímaje, stále
větší počet církvi a sborů umírá nebo
se zmenšuje, než kolik jich vzniká
a roste. Mnoho církví a vedoucích si
uvědomuje, že bez obnovy a změn
bude velmi obtížné tuto situaci
změnit. Církev v Evropě prošla již
mnoha fázemi a krizemi, kde musela hledat nové cesty a vždy je našla.
Jde samozřejmě o výzvu misijní,
ale také výzvu pro způsob vedení
sborů a podobu církve. Evangelikální
fórum bude reflektovat jak české tak
zahraniční zkušenosti. Buďte součástí
rozhovorů, které mohou pomoci najít
cesty i pro českou církev. Naší touhou
je, aby Evangelikální fórum bylo
i letos jedinečným prostorem pro
otevírání a reflexi důležitých témat
v kontextu české církve a společnosti,
inspiraci, podporu a propojování
vedoucích a sdílení podnětných myšlenek a zdrojů.

Hlavní řečník

Hlavním řečníkem Evangelikálního fóra 2019 bude Rev. Dr. Martin
Robinson. Martin Robinson je
jedním z nejvýraznějších autorů, kteří
reflektují situaci
současné církve
na Západě,
změny a inovace, kterými
prochází. Od
roku 2012 vede ForMission College, jeden z nejrychleji
rostoucích teologických seminářů ve
Velké Británii, kterému se úspěšně
podařilo adaptovat teologické vzdělávání pro potřeby misijního vedení
sborů. Je jedním z vedoucích Forge
Intenational (networku založeného
Alanem Hirschem) ve Velké Británii.
Martin Robinson je autorem celé
řady knih.
Dalšími plenárními řečníky budou
David Novák, Jason Morrison, Pavel

„EF 2018 mi pomohlo porozumět LGBT komunitě.
Ujasnil jsem si, jak s nimi jako křesťan mluvit.
Děkuji, že jste ožehavé téma otevřeli!“
hodnocení účastníka

Horizonty ETS – sborům na míru
Už po několik let se ve sboru Církve
bratrské v Hranicích koná tradiční
jednodenní sobotní kurz k různým
tématům biblické, systematické či
spirituální teologie. Sami Hraničtí si
ve spojení se zájemci z dalších sborů
valašsko-hanáckého seniorátu CB
každoročně u učitelů ETS vyžádají

nějaké zajímavé, pro ně aktuální
téma. Mluvilo se už např. o autoritě,
o pastoraci konfliktů, o roli Ducha
svatého ve světě a v církvi, o teologické závažnosti Starého zákona či
o interpretaci některých literárních
žánrů Bible. Tématem letošního
březnového setkání bude „zralá
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Plchot, Martin Penc a Jiří Unger.
Na Evangelikálním fóru také v rámci seminářů či networků vystoupí: D. Patty, J. Valeš, A. Jarošová,
J. Klusáček, M. Moldan, T. Dittrich,
M. Franc, P. Černý, S. Piętak, Jan
Hábl, P. Hošek, M. Sedláková,
M. Macák, D. Staněk, D. Staňková
a další.
Tak jako v minulých letech, i letos se
můžete přihlásit na tématicky zaměřené Networky: akademický, evangelikální teologie, vedoucí křesťanských
organizací, homiletický, poradenství
a pastorace, vedení a řízení sboru
Evangelikální fórum bude opět
probíhat formou specializovaných
networků, přednášek, kulatých stolů,
panelových diskusí a seminářů a nabízí jedinečné prostředí pro setkání
s vedoucími z různých církví a oblastí služby.

Podrobné informace a přihlášku
naleznete na webu fóra:
www.evangelikalniforum.cz.
Evangelikální fórum pořádá Česká
evangelikální aliance s Evangelikálním teologickým seminářem a dalšími partnery.
Za organizační tým se těší naviděnou,
Jiří Unger, tajemník ČEA
a Miloš Poborský, ředitel ETS
víra“. Hranické kurzy jsou
jedním z příkladů dobré
spolupráce mezi ETS a místními sbory. Další taková místa jsou
např. sbor CB Elim v Písku nebo CB
Benátky nad Jizerou. Osvědčuje se tu
také spolupráce ETS s Komenského
Institutem v Praze. Bližší informace
naleznete na webu ETS, s dotazy se
obracejte přímo na Davida Beňu.
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Středoevropský biblický
komentář:
přes Budapešť do Prahy
Na jaře 2018 jsme čtenáře bulletinu Dynamis informovali o přípravě biblického komentáře odrážejícího perspektivu a kontext střední Evropy. Od té doby se uskutečnila dvě další důležitá setkání
související s tímto projektem.
V květnu 2018 se v Budapešti konalo
společně pracovní setkání editorů
a autorů komentáře. Byla to skvělá
příležitost hovořit o celkovém pojetí
tohoto díla, která má být především
srozumitelné pro pracovníky v církvi,
vedoucí služeb, kazatele a pastory…
a přitom také přinášet nové pohledy, umožňovat hlubší porozumění
Písmu i naší vlastní kultuře ve světle

Písma. V různých pracovních skupinách jsme si
ověřovali, jak nesnadné
je pro biblisty opustit
svůj akademický žargon – či řekněme rovnou
„hantýrku“ ;-) Přitom nám
přímo před očima vyvstávala pestrost a propletenost kultur, historie
a také forem křesťanství v tom, čemu

Pracovní setkání editorů a autorů komentáře na ETS

zde pracovně říkáme střední a východní Evropa.
Rok 2018 jsme uzavřeli v Praze
na Evangelikálním teologickém
semináři – již pod záštitou nově
zřízeného Vzdělávacího institutu
ETS, z.ú. – kde nás přivítal ředitel
Ing. Miloš Poborský a kde nám
pracovníci a studenti ETS vytvořili
perfektní pracovní prostředí. To se
již sešel opět pouze tým editorů.
Kromě běžné organizační agendy
bylo přínosné setkání s několika
zástupci místních církví, sborů
a křesťanských institucí. V průběhu neformální diskuze se
znovu a znovu vynořovaly klíčové otázky tohoto komentářového
projektu: Co vlastně máme společného? Lze říct, že čteme Bibli v nějakém slova smyslu stejně či alespoň
podobně? Bude komentář z pera
polského komentátora přínosný pro
čtenáře dejme tomu v Černé Hoře?
Jeden konkrétní výstup z této diskuze se týkal většího zapojení rakouských biblistů, kterého bychom chtěli
dosáhnout – nakonec, do značné
míry je náš region ovlivněn právě
společnou c. a k. historií.
Připomínáme opět, že kromě komentáře budou součástí svazku
také kratší i delší články na vybraná
témata, která spojují biblická témata
s aktuálními otázkami církve a společnosti ve středo- a východoevropském regionu. Garantem projektu
je organizace Langham Partnership
založená Johnem Stottem.
Viktor Ber

Dny otevřených dveří:
kombinované studium: sobota 16. února
denní studium: středa 20. února
další termíny viz web školy

6

Dynamis

2019/1

Akreditace studia na ETS
Jako jeden ze zakladatelů a učitelů ETS sleduji dlouhodobě vývoj
školy po stránce teologické i praktické. Zajímá mě také uplatnění
absolventů. Mám radost z toho, že za léta existence ETS celá řada
absolventů pracuje v kazatelské službě v různých církvích, někteří
slouží v domácí i zahraniční misii a jiní pracují v pastoračních a sociálních službách.
Pracovní zařazení absolventů souvisí s dosaženým
stupněm vzdělání. Pro
řadu služeb v církvích,
včetně služby kazatele
v CB, je postačující absolvování ETS a získání
diplomu s titulem DiS
z vyšší odborné školy.
Jsme součástí Evropy a pro
mnohá pracovní zařazení byly
nastaveny, nebo se nově nastavují
kvalifikační předpoklady. Od samotného založení ETS jsme se snažili
o získání vyšší akreditace. Během
let byly vytvořeny různé návrhy,
za kterými jsou stovky odpracovaných hodin.Vždy to bylo z nějakého
důvodu zamítnuto. V ČR je prý příliš
mnoho vysokých škol a je snaha zamezit vzniku dalších. Postupem doby
jsme také vypracovali dvojstranné
dohody s některými teologickými
fakultami, aby studenti mohli bez
ztráty studijních let získat bakalářský
titul a případně pokračovat ve studiu
magisterském. Tato spolupráce
probíhala zvláště s ETF UK, Jihočeskou teologickou fakultou a Mezinárodním baptistickým seminářem.

Z důvodů nových a nových
předpisů začalo být i této
spolupráci bráněno.
Proč vůbec někteří
studenti potřebují
akademický titul z
vysoké školy? Vždyť pro
řadu církví není taková
kvalifikace rozhodující či
vůbec důležitá. Dlouhou dobu
se pohybuji v ekumenickém hnutí
a vím o akademických požadavcích
např. pro kaplanské služby. Tyto
služby dobře fungují v Armádě ČR,
ve Vězeňské duchovenské péči, ve
zdravotnických zařízeních apod. Pro
tyto služby je třeba vysokoškolské
vzdělání. Situace je dnes taková,
že poptávka společnosti převyšuje nabídku církví. Jsou připravena
tabulková místa pro
kaplanské služby, ale
církve nemají dostatek připravených
a kvalifikovaných
pracovníků k vyslání
do tohoto prostoru.
Také v sociálních službách bývá
na různých postech požadováno

vysokoškolské vzdělání. Toto vzdělání bývá podmínkou vyučování i na
různých školách a při práci v pastoračních a terapeutických poradnách.
Někteří kazatelé pracují v církvi na
částečný úvazek, kaplanské služby
také nebývají vždy plnoúvazkové. Při
odpovídajícím vzdělání se zde vhodné propojení úvazků přímo nabízí.
Absolventi ETS jsou pro některé
pozice hendikepováni a musejí ke
svému uzavřenému náročnému
studiu ještě pokračovat na dalších
školách. Někdy to znamená ztrátu
let, protože jsou neustálé problémy
s uznáváním jednotlivých předmětů. Z těchto důvodů je třeba nadále
usilovat o získání vyšší akreditace, či
o úzkou spolupráci s některou vysokou školou.
Situaci v dnešní době nezměníme.
Kvalifikace se zvyšují v různých
oborech a není pochyb o tom, že také
práce v církvi potřebuje nové impulzy, výchovu k tvůrčímu a kritickému
myšlení. Vnější potvrzení kvalifikace
pro službu z duchovního pohledu
není to rozhodující, ale také to není
v dnešní době zbytečné. Služba Bohu
i služba lidem je v dnešní společnosti
náročná a plná nejrůznějších výzev
a nových problémů. Díky všem, kteří
pokračovali ve své přípravě a často
s mnoha osobními, rodinnými a pracovními oběťmi dokázali své studium
završit zvýšením své kvalifikace.
Pavel Černý

Dynamis – informační bulletin pro přátele ETS
ročník 18., číslo 2019/1
Evangelikální teologický seminář
Vyšší odborná škola teologická a sociální
Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9, telefon: 281 921 734
IČ: 41690184, bankovní spojení: 2800129338/2010, e-mail: info@etspraha.cz
web: www.etspraha.cz, redakce tohoto čísla: Miloš Poborský, sazba: Lucie Skálová
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Rozhovor s Janem Adamcem
Po gymnáziu tě přijali na tři vysoké
školy. Vybral sis ETS, proč?
Nebylo to úplně jednoduché rozhodování. Dostal jsem se prakticky kam jsem
chtěl, včetně ETF UK. Každá z těch škol
by mě zavedla v životě asi někam
úplně jinam. Nakonec jsem se
rozhodoval podle mnoha
kriterií. Ve svém životě
jsem už v dětství prožil
Boží povolání. Věděl
jsem, že se chci zaměřit
na službu. ETS mi přišla jako logická volba.
Celý svůj život se zabývám
tím, jaký vlastně Bůh je. Už
od střední školy jsem se zabýval teologií,
zaměřoval jsem se na věci co mě bavily.
Během studií na gymnáziu jsem se
zapisoval do předmětů jako je Historie
starověkého Izraele, Biblická archeologie
a další. Že jednou budu teologii studovat, věděli mí učitelé a spolužáci pravděpodobně dříve, než já.
Na ETS jsem šel i proto, abych se setkal
s vedoucími z evangelikálního prostředí.
Znal jsem některé učitele osobně a věděl
jsem, že mi mají mnoho co dát. A rozhodl jsem se Bohu uvěřit, že se postará.
Svého rozhodnutí určitě nelituji.
Posláním ETS je připravovat na
službu v církvi. Jsi už nějak zapojen?
Sloužím u nás v církvi v prostředním
oddělení mládeže (15–18 let). Dále se
podílím na jednoměsíčních mládežnických bohoslužbách Šestá. Čtvrtým rokem jsem jedním z pořadatelů pražského
evangelizačního festivalu Na Výšinách,
který pořádá Mládež pro Krista.
Na ETS jsi ve druháku, školu už
dobře znáš. Čeho si na ní ceníš nejvíc?
Překvapilo mě to, jakým způsobem se
studium dotýká mého života. Během
studia jsem se dozvěděl mnoho nového
o sobě, o službě, o Bohu a o Bibli. Vidím,
že teď věcem rozumím lépe. Velice vážím
toho, že se můžeme společně s učiteli,
a i se spolužáky sdílet o službě, a modlit
se spolu. Také považuji za velmi oboha-
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cující slyšet názory lidí z jiného prostředí, z jiné církve, a s jinými důrazy.
Asi bych vyzdvihl dvě věci. Moc si vážím
mnohých učitelů, kteří nám předávají
úžasná moudra. Nejsou to jen akademické věci, ale i to, co se sami naučili za
roky své služby. Žádná otázka není
mimo. Učitelský sbor nám chce
v prvé řadě pomoci porozumět Bohu a Bibli.
Studium na ETS je ale
náročné i v tom, že přímo
proměňuje lidský charakter.
Pastorační i teologické předměty nejenom ukazují na Boha,
ale i odrážejí, jací jsme. A tento
pohled není vždy úplně příjemný.
Který z předmětů tě nejvíc baví
a proč? Čím tě zaujal?
Na to není úplně lehké odpovědět. Každý
z předmětů mně něco dává a nějak mě
formuje.
Z teologických předmětů bych jmenoval Úvod do Nového zákona, Dobové
pozadí. Došlo mi, že když porozumíte
kultuře a lidem té doby, Nový zákon
mluví plastičtěji, hlouběji. Pouhým čtením Bible nemáte šanci se k tomu dostat.
Oceňuji i Interpretaci SZ textů. Naučit
se poznávat žánr literatury, strukturu
textu která je odlišná od dnešní doby,
při výkladu SZ textů pomáhá. Líbí se
mi i Systematická teologie. Pomáhá mi
uvědomit si nejen čemu věřím, ale taky
proč. Také mě velmi zaujaly Pastorační
dovednosti. Daly mi mnoho nástrojů, jak
se lidem věnovat a jak jim sloužit.
Vidíš někde prostor k dalšímu zlepšování?
Myslím, že kdybych se zamyslel, mohl
bych jmenovat několik míst, kde co by se
dalo zlepšit. Ale to asi na každé škole. Je
škoda, že ETS není v církvi víc vidět.
Je ti 22 let… máš už představu
o tom, co bys v životě rád dělal?
Myslím, že teď je čas dál se rozvíjet ve
věcech, co už dělám a rozvíjet talenty, co
mi Bůh svěřil. Chci pokračovat ve službě,
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kterou dělám, a růst v ní. Zatím vím, že
jsem povolaný do evangelizace a objevuji
i další obdarování.
Co se týče vzdálenější budoucnosti,
myslím si, že určitou představu už mám.
Budoucnost v životě křesťana není vždy
průzračná a jasná. Často si říkám, že
bych si přál, aby to bylo jinak. Po dvou
letech na ETS možná víc než předtím
vidím, kolik práce ještě je před českou
církví. Takže se nebojím, že bych jí někdy
měl málo. Zatím si to ale nechávám pro
sebe. Co mohu už teď říci je, že věřím, že
celý život budu sloužit v církvi. K tomu
bych si rád ještě dodělal bakaláře a později i magistra.

Doporučil bys studium na
ETS? Komu, a proč?

Ano. Každému, kdo chce sloužit. Doporučil bych studovat
i třeba jen na rok a nebo jen
jeden předmět. I to je obohacující. Často vidím, kolik věcí
jsem dělal blbě, jen protože
jsem jim nerozuměl, neuměl
je, nebo nevěděl, že už to někdo řešil přede mnou a vyřešil
to. Je škoda nechtít se učit od
lidí, co nesli štafetu před námi.
Studium ETS je také velice
dobrá investice do kvalitního
základu vlastního života. Písmo nás zve, abychom nejprve
hledali Boží království, Boží
vůli pro svůj život.
Uvažujete-li o studiu ETS,
věřím, že ať se rozhodnete jakkoliv, pokud se budete držet
Boha, On vás povede. Ať už to
bude ETS, nebo třeba studium
ekonomie, které jsem první semestr studoval společně s ETS,
ale pak jsem se rozhodl naplno
pokračovat na ETS.

Ptal se Miloš Poborský

