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Tři předchůdci Evangelikálního 
teologického semináře v historii CB

– Pozor! –

ETS snížila 

školné o polovinu! 

Semestr za 3.000 Kč v denním studiu.

Dne 25. března 1886 byla uvedena v život 
dvouletá biblická škola jako první vlastní bo-
hoslovecké zařízení pro vzdělávání budoucích 
kazatelů. Na biblické škole vyučovali kromě 
Dr. Clarka a A. Adlofa reformovaní faráři Jo-
sef Dobiáš a Josef Baštecký, z kazatelů SCR J. 
Kostomlatský, J. Melichar, J. Balcar a J.V. Ko-
vář. Školu z většího počtu studentů ukončilo 
zkouškami v r. 1888 sedm bratří. Z nich dva 
odejeli krátce po skončení sloužit našim kraja-
nům do USA (F. Kohout a K. Trčka) a do práce 
v SCR nastoupili Jan Bejšovec, Václav Hušek, 
F. Kotouč, Karel Wolf a P.A.F. Zelinka.

Po vzniku samostatného Českosloven-
ska vedení Jednoty českobratrské uvažovalo 
o zřízení druhé biblické školy pro vzdělání 

Jaký byl? Jaký by mohl být?
Seminář byl v uplynulých letech dost pest-

rý. Školou prošlo mnoho studentů z různých 
církví a mnoha zaměření. Měl jsem tu čest učit 
jazykový kurz novozákonní řečtiny, kterým 
studenti dálkového studia zahajovali. Začínali 
jsme navíc týdenním soustředěním, na kterém 
jsme se všichni mohli seznámit. 

Vztahy jsou tím nejsilnějším, co jsem na 
semináři zažil – se spolužáky i se studen-
ty. Pestrost je i v tom, že vzpomínky dálko-
vých studentů z 90. let jsou velmi odlišné od 
vzpomínek studentů denního studia na stejné 
škole ve stejné době. Velmi pestré je nakonec 
i uplatnění absolventů – kazatelé, misionáři 
(pochopitelně), ale také řemeslníci, persona-
listé, psychologové, pedagogové, policisté nebo 
podnikatelé. 

U absolventů oceňuji soudnost, s kterou se 
novopečení absolventi denního studia nevrhají 
hned do kazatelské služby, ale zpravidla vykro-
čí nejprve do jiných zaměstnání, odkud se po 
několika letech ke kazatelské službě „vracejí“.

Budoucnost semináře hod-
ně závisí na lidech, které Bůh 
do této služby povolává – jed-
nak učitele a pracovníky školy, 
ale také studenty, neboť ty se 
nemalou měrou podílejí na té 
skutečné podobě semináře. 
Závislost na lidech je ve sku-
tečnosti závislostí na hospo-
dáři, jehož polnostmi je celá 
zem a na kterého se obracíme 
s prosbou: „Pošli dělníky na svou žeň. A pokud 
se potřebují připravit na semináři, pomoz nám 
připravit je dobře.“ (aplikace Mt 9,38) Šest 
bodů vize rady ETS vystihuje, čím by se semi-
nář mohl v příštích letech stát.

–Jan Valeš–

Seminář byl (a je) malá, rodinná škola. Přál 
bych mu, aby si tuto rodinnost zachoval, a zá-
roveň oslovil širší publikum. Zaslouží si ho. 

Na semináři učí řada kantorů, zkušení od-

borníci vedle mladých začínajících. Přál bych 
semináři, aby si zachoval tuto důvěru v lidi, 
a my, učitelé, abychom ji nezklamali, naopak: 
předčili.

Seminář po letech čistě papírové agendy 
přešel na novou databázi. Přál bych mu, aby 
se systém stabilizoval k užitku všech, učitelů, 
a zvlášť i studentů. 

Hodně to záleží na nás (seminář byl, jací 
jsme byli my). Přeji nám tedy Boží požehnání.

–David Beňa –

„Duchovně, odborně a prakticky připravovat 
křesťany na službu v církvi i ve společnosti.“

vlastních kazatelů. Na podzim 1921 začalo ve 
vinohradské modlitebně vyučování. Věrouku 
a komentáře k biblickým knihám přednášel 
A. Adlof, úvod do Písma a apologetiku měl na 
programu F. Urbánek, církevní dějiny P.A.F. 
Zelinka, starozákonní tématiku V. Hušek, no-
vozákonní A. Chráska, pastoraci a praktickou 
teologii J. S. Porter. Škola ale svou činnost po 
jednom až dvou letech ukončila. Absolvovali ji 
J. Andrš, K. Čádek, P. E. Dostál, J. Chyba, J. 
Jarkovský, L. Mikulecký a K. Šafránek.

Třetím uskutečněným pokusem byla bib-
lická škola v Kutné Hoře. S Boží pomocí za-
čátkem listopadu 1947 zahájil první semestr 
s l0 studenty ze šesti církví (Jednoty čsbr., 
Bratrské jednoty baptistů, Českobratrské c. 

evang., Evangelické c. augšpurského vyznání 
na Slovensku, Slezské evang. c. augšpurského 
vyznání a Rozhodných křesťanů na Těšínsku). 
V semestru 1948/49 přibylo dalších 8 studen-
tů a v posledním roce nastoupili ještě čtyři. 
Po únorovém komunistickém puči byly v roce 
1950 zrušeny všechny soukromé a církevní 
školy. V roce 1951 tak nedobrovolně skončila 
krátká, ale přesto nejdelší cesta třetího z před-
chůdců ETS. Čtyřicet roků trvalo, než i český 
národ dostal rukou nebeského Otce dar neza-
sloužené svobody a z Jeho milosti se mohla za-
čít psát historie dnes dvacetiletého semináře. 
Buď Pánu dík a čest!
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Konverze
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2010 proběhla již 

21. Evangelikální teologická konference.
V malém sále Církve Bratrské v Soukenic-

ké ulici se sešli pastoři a pastorační pracovníci 
spolu s budoucími pracovníky církví – studen-
ty Evangelikálního teologického semináře. 
Vyslechli jsme devět přednášek: od Konverze 
ve Starém zákoně Mgr. Viktora Bera, Th.D. 
a Konverze v Novém zákoně Karla Taschnera, 
Th.D., přes Konverze dětí ThDr. Noemi Bra-
vené, Th.D., až po Konverze jako imaginativ-

ní zkušenost Mrg. Matěje Hájka a Konverze 
a současná evangelizace Bc. Davida Nováka, 
M.Th. Autoři se snažili do 30 minut doslova 
napěchovat co nejvíce informací, myšlenek 
a postřehů. Po každém příspěvku následovala 
diskuse. Ve čtvrtek proběhlo pět volitelných se-
minářů. Duchovní růst po konverzi Ing. arch. 
Aleše Kratochvíla, M. A., M.A.R., Konverze 
dětí Mgr. Terezy Ráchel Bícové, Systematicko 
– teologický seminář Mgr. Jana Valeše, Obrá-
cení a povolání apoštola Pavla Petra Cimali, 

Th.D., Vedení k obrácení, pochybnosti a jisto-
ta spasení Ing. Daniela Fajfra, M.Th. 

I když na dané téma „Konverze“ mohlo být 
řečeno ještě mnoho, myslím, že svůj úkol, po-
vzbudit k zvěstování evangelia, konference 
splnila.

Nahrávku celé konference si můžete 
objednat na stránkách ETS 
www.etspraha.cz

Práce studentů
Argumentativní esej:

Gnóze versus křesťanství

Porovnání gnostického pohledu na člověka 
a lidské tělo s křesťanským pohledem.

Gnostický směr je teologický směr zaměře-
ný na vysvobození a vykoupení člověka skrze 
poznání. Tímto poznáním je objevení toho 
nejvyššího boha. Gnostickou antropologii 
tvoří tři prvky, kterými jsou: tělo, duše a duch 
neboli „já – vnitřní člověk“. „Je to antropolo-
gie tripartitní, ale důraz klade na rozdíl mezi 
hlavními koncepcemi tehdejší doby, na jasně 
dělící linii mezi materialistickou a duševní čás-
tí světa a částí duchovní.“1 Ovšem rozdělením 
člověka na duši, ducha a tělo dochází k odděle-
ní těchto částí, tvořící jeden celek, a není brán 
v potaz jejich vzájemný vliv na sebe. Nejdou od 
sebe plně odloučit, protože jsou vzájemně v in-
terakci. Člověk není tvořen jen duší nebo jen 
duchem a tělo není jen obal pro ducha a duši. 
Je to podstatná a důležitá část člověka. Tělo, 
duch a duše člověka jsou spolu ve vztahu, mají 
na sebe vzájemně vliv. To co se děje uvnitř člo-
věka je vidět i navenek, a pokud se něco děje 
v těle člověka, pak to má vliv na duši a ducha 
jedince. „Tam, kde jsou definice vytvořeny od-
tržením, a nikoli na základě zvláštních forem 
vztahů, jsou ve hře katy vlády, které chápání 
celku brání a nepodporují ho.“

S tím souvisí pohled gnostiků na člověka, jež 
bere ducha, jako dobro, jenž se musí osvobodit 
od těla, které je zlé. „Gnostikové dělali zásad-
ní rozdíl mezi záležitostmi těla a záležitostmi 
ducha. Věřili, že náš svět byl stvořen nižším 
bohem, a proto jsou všechny věci na světě, včet-
ně lidského těla, od přirozenosti zlé.“ Gnos-
tické učení v zásadě říká, že naše dobrá duše 
je ponořena do hmotného světa, kde je uvěz-
něna v zlém těle, od kterého se musí osvobo-
dit. K tomu osvobození může dojít jen skrze 
poznání nejvyššího boha. „Jest šatem a obalem 
duše. Je sídlo všech vášní a nutí člověka ke 
všem nepravostem, neboť v něm leží zárodek 
zla.“ Stejně jako později přijali i myšlenku, že 
i lidské touhy jsou špatné. Gnostický pohled 
na tělesnost říká, že tělo je zlé jako takové, už 
od stvoření. Jelikož „gnóze učila, že tělo je zlé, 
stvořené nižším božstvem.“ Bylo stvořené jako 
zlé a je jen tíží pro duši.

 Prvním  z argumentů proti gnostickému vzta-
hu k lidskému tělu je Boží stvoření. Svět stvořil 
Bůh a stvořil i vše, co je na něm, jak můžeme číst 
v Bibli v Genesis.: Bůh stvořil zemi a s ní i člo-
věka a tedy i jeho tělesnost. Tělo však nebylo od 
počátku zlé, nebylo stvořeno jako zlo.

„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi 
dobré.“ Tělo samo o sobě není zlé, zlo v něm 
je hřích sídlící v lidském srdci, kterého se lidé 
dopouští. „ Dobrý člověk z dobrého pokladu 
srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého po-
kladu vynáší zlé.“ Bůh stvořil člověka k obrazu 
svému, stvořil ho tělesného. „Tělesné, smyslové 

lidi si stvořil ke svému obrazu.“
„Obrazem Boha na zemi není duchovnost 

lidí a ani to, co je odlišuje od zvířat, obrazem 
Boha na zemi jsou lidé v celé své a zvláštní tě-
lesnosti.“ Křesťané vnímají tělo jako něco, co li-
dem ukazuje na Boha. Lidské tělo něco o Bohu 
vypovídá, Bůh se zjevuje na lidském těle, dává 

se skrze ně poznat. „Lidská podobnost Bohu 
je teologickým pojmem dříve, než se stává po-
jmem antropologickým: vypovídá nejprve něco 
o Bohu, který si vytváří svůj obraz a zaujímá 
k němu zvláštní vztah dříve, než vypovídá něco 
o člověku, který je takto stvořen.“

Oslavuje se na lidských slabostech a ne-
dokonalostech. Tyto slabosti, nedokonalosti 
a nemožnost některé věci změnit či ovlivnit 
ukazují na Boží dokonalost a všemocnost.

„Člověk je nepřímým zjevením Boha na 
zemi. Být obrazem vždy znamená umožnit ob-
jevení a zjevování.“

 Druhým  argumentem proti gnostickému 
pojetí těla je, že tělo není hříšné samo o sobě, 
nebylo stvořeno jako zlé a hříšné. Křesťanský 
pohled říká, že tělo bylo stvořené jako dobré. 
Byl Boží záměr, aby tělo bylo dobré, záměr 
Boha, který stvořil vše. Lidské tělo není zlé 
jako takové, ale díky hříchu, který si naše těla 
podmanil a svázal. Bůh osvobodil lid od hříchu 
tím, že obětoval svého syna Ježíše. Lidé byli 
osvobození Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Ježíš 
zemřel a vrátil se v proměněném těle. „Dotk-
něte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá 
maso a kosti, jako to vidíte na mně.“

Boží záměr s lidským tělem je  třetím  ar-
gumentem proti gnostickému vztahu k tělu. 

Při Příchodu Páně budou lidská těla promě-
něna. Jsou stvořena k proměně, ne jako okovy 
pro duši, kterých je nutno se zbavit, aby duše 
mohla být s Bohem. „Je-li tělesnost ukonče-
ním veškerého Božího díla, nelze lidské tělo 
nahlížet ani jako nízkou formu života ani jako 
prostředek účelu, a už vůbec ne jako něco, co 

musí být překonáno.“ Bůh, 
díky své milosti lidská těla 
zachraňuje. Proto je není 
možné zatratit. Boží spása 
se týká nejen duše člověka 
ale i jeho těla. Bůh lidská 
těla nezatratí, ale promění je. 
„Ne všichni nezemřeme, ale 
všichni budeme proměněni 
– naráz, v okamžiku, až se 
naposled ozve polnice. Až 
zazní, mrtví budou vzkříšení 
k nepomíjitelnosti a my živí 
budeme proměněni.“

Myslím si, že gnostické 
učení o lidském těle je v roz-
poru s křesťanským pohle-
dem a původním Božím 
záměrem. Gnostický pohled 
nelze úplně vyvrátit biblický-
mi texty.

Některé texty či pasáže 
Bible, hlavně v Novém zá-
koně, lze naopak použít na 
potvrzení gnostického poje-
tí lidského těla. Bůh měl při 
stvoření člověka a jeho těla 
nějaký záměr.

Tím záměrem bylo, aby 
naše těla oslavovala Jeho 

a ukazovala na Boha, jeho dokonalost a vše-
mocnost. Náš hřích nás od tohoto záměru čás-
tečně oddělil. Ovšem poznání Boha a jeho mi-
losti nám nabízí zpětné navrácení se k tomuto 
záměru. Přišlo mi zajímavé srovnání pojetí zla 
těla v obou pohledech.

Je zajímavé srovnat tyto dva pohledy na 
lidské tělo. Porovnávat jejich odlišnosti a po-
dobnosti. Nabízí to nové otázky a nové hledání 
ohledně lidského těla. Nabízí podněty k pře-
mýšlení o člověku jako obrazu Boží, o tom, 
jaký má Bůh plán s člověkem, jeho tělem, duší 
i duchem, s člověkem jako celkem.

–Anna Palánová, studentka 3. ročníku–

Použitá literatura: 
Bible - Ekumen. překl. (podle vydání z roku 1985, Čes-
ká biblická společnost). 
F. Culdautová - Nástin gnostické theologie 
(1999, Oikoymenh). 
M. Eliade - Dějiny náboženského myšlení II, 
Od Guayany Buddhy k triumfu křesťanství,
(1996, Oikoymenh).
J. Matoušek - Gnose (1995, Hermann a synové).
J. Moltmann - Bůh ve stvoření (1999, CKD).
J. B. North - Dějiny církve od Letnic k dnešku 
(2001, Návrat domů).

Historie ETS
Blaze muži, který si oblíbil 
Hospodinův zákon. Je jako 
strom zasazený u tekoucí 
vody, který dává své ovoce 
v pravý čas, jemuž listí neuva-
dá. Ž 1.
Evangelikální teologický seminář navazuje 

na Biblický ústav v Kutné Hoře založený v roce 
1948, který umožňoval tři roky studia v oblasti 
teologie s důrazem na praktickou přípravu pro 
povolání kazatele. Pro přípravu kazatelů a pra-
covníků v různých oblastech církevní práce byl 
1. 9. 1990 zřízen Teologický seminář Církve 
bratrské (TSCB) a byli přijati první studenti 
pětiletého dálkového studia. Od 1. 8. 1991 byl 
tento seminář zařazen Ministerstvem školství 
do sítě škol jako církevní škola a byla otevřena 
možnost denního čtyřletého studia, do něhož 
bylo v prvním školním roce přijato dvanáct stu-
dentů. Prvním ředitelem se stal kazatel Církve 
bratrské Miloslav Jech. První učitelé bojovali 
s nedostatkem učebnic, vzdělávacích pomů-
cek, českých teologických knih, vyučovacích 

prostor a s dalšími problémy. Tři roky trvalo, 
než mohl nastoupit první učitel na plný úva-
zek. Protože seminář byl otevřen od samého 
počátku studentům ze všech evangelikálních 
denominací, tato církevní škola byla od 1. 9. 
1993 přejmenována na Evangelikální teologic-
ký seminář (ETS) a od 1. 9. 1996 se stala Vyšší 
odbornou školou s teologickým a pastoračním 
zaměřením (ETS-VOŠT). Od roku 1996 byl 
jejím ředitelem Mgr. David Javornický, Th.D. 
a od roku 1998 do 2007 působil jako ředitel 
Karel Taschner, Th.D., který patřil k zaklada-
telům této školy. V září 2006 byla škola zařa-
zena do školského rejstříku jako školská práv-
nická osoba Evangelikální teologický seminář 
– Vyšší odborná škola teologická a sociální 
(ETS-VOŠTS). Od roku 2006 nabízí ETS ve 
spolupráci s Evangelickou teologickou fakul-
tou Univerzity Karlovy v Praze vysokoškolské 

studium v oboru pastorační a sociální práce. 
Škola je členem Asociace vzdělavatelů v soci-
ální práci, která sdružuje školy poskytující vy-
soce kvalitní vzdělání v tomto oboru. Máme již 
více jak 150 absolventů. Přes 50 z nich pracuje 
jako kazatelé v různých církvích, někteří od-
cházejí do zahraniční misie, další slouží Bohu 
v jiných povoláních.

Seminář používal od svého vzniku prona-
jaté prostory ve sboru Církve bratrské v Praze 
1. Pronajímané prostory však limitovaly jeho 
další rozvoj. Nedostatek učeben pro studenty, 
místností pro učitele i administrativní pra-
covníky, prostorů pro knihovnu a ubytování 
alespoň některých studentů, vedl k rozhod-
nutí postavit vlastní budovu školy. Čtyřpod-
lažní budova s celkovou užitnou plochou 954 
čtverečních metrů byla postavena v Praze 9 
– Chvalech a slouží svému účelu od září 1999.

Ocenit hodnoty
Výtvarná soutěž u příležitosti 
20 let od založení ETS

Ředitel vyhlašuje soutěž o ztvárnění 
ceněných hodnot.
Tři díla vybere odborná komise. Jejich autoři 
získají hodnotné ceny.

Respekt • Služba • Náročnost • 
• Praktičnost • Osobní růst • 
• Otevřenost
Podmínky účasti v soutěži:

Jednotlivci i skupiny.
Výtvarné techniky bez omezení.
Termín odevzdání děl: 1. Září 2011. 
Vernisáž soutěžních děl a vyhlášení výsled-
ků proběhne 15. Října 2011 
v rámci oslav Dne ETS

Více informací na internetových stránkách školy
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Letní škola 2011
Za krajinu stínů - teologie 
fantazie u C. S. Lewise 
a O. Barfielda.
Lidská mysl disponuje zvláštní schopnos-

tí tvořit a uchovávat obrazy a spojovat je do 
nových souvislostí. Tuto tvůrčí schopnost 
nazýváme obvykle fantazie. Právě fantazie 
umožňuje člověku, aby se vydal za hranice 
běžně vnímané reality. Jsme zvyklí o takových 
výletech uvažovat nejčastěji jako o útěku ze 
skutečnosti do říše iluzí. V dějinách lidského 
myšlení však najdeme i opačný pohled, který 
hodnotí fantazii daleko výš - jako tu část mysli, 
která nám o pravé povaze skutečnosti vyjevuje 
cosi podstatného. I v křesťanské tradici na-
jdeme autory, kteří hodnotí lidskou fantazii 
takto kladně. Patří mezi ně anglický spisovatel 
a literární vědec C. S. Lewis, ale i jeho méně 
známý přítel a filozof O. Barfield. V semináři 
nahlédneme blíž do jejich myšlenkového světa, 
jejich tvorby a samozřejmě jejich osobitého po-
jetí fantazie. Ze zjištěných poznatků se poku-
síme vyvodit širší prakticko-teologické závěry 
v oblasti osobní zbožnosti i misie.

Vyučující: Matěj Hájek

Modlitba
Kurz nabídne jednak teoretický základ, 

jednak praktická duchovní cvičení k rozvoji 

NOVINKA
Vzdělávání šité na míru
Seminář vedle bakalářských a VOŠ studij-
ních programů nabízí řadu možností:

Sbory mohou poslat své pracovníky na 
specializované kurzy otevřené pro veřej-
nost. Např. kurz katechetika je vhodný pro 
pracovníky s dětmi, dorostem a mládeží, 
biblická interpretace pro všechny, kdo 
pravidelně pracují s Biblí.
Křesťanské misijní nebo sociální organizace 
si mohou objednat na míru připravený kurz 
pastoračních dovedností, metod či etiky 
sociální práce apod.
Kurzy konané mimo Prahu – v nejbližších 
měsících se jedná o kurz Inspiro na Velké 
Lhotě, Křesťanská etika v České Třebové 
a letní školu 2011.
Studenti Univerzity Karlovy se mohou 
v rámci svých volitelných kurzů zúčastnit 
výuky na semináři.
Velmi flexibilní program Sborový pracovník: 
polovinu kurzů si student volí sám, maturita 
není podmínkou, student postupuje vlast-
ním tempem.
Studijní pobyt kazatelů: několik dní či několik 
týdnů, s možností konzultanta z řad vyučujících.
Objednávky materiálů: audio přednášky, 
skripta, materiály z konferencí.
Každoroční evangelikální teologická kon-
ference pro vedoucí pracovníky, která má 
sloužit jako zdroj podnětů pro další službu.
Atraktivní nabídka kurzů pro ty, jejichž 
zaměstnavatel vyžaduje pravidelně doklad 
o celoživotním vzdělávání.

Navštivte internetové stránky školy a kon-
taktujte ředitele na reditel@etspraha.cz.



















Vize semináře do roku 2017
Od dubna 2009 pracovala rada semináře na 

vyjasnění dalšího směřování. Na jednání 23. 
listopadu 2010 schválila šestibodovou vizi roz-
voje semináře do roku 2017: 

Usilujeme o nabídku služeb, které 
reagují na reálné potřeby církví a spo-
lečnosti.
Připravujeme absolventy, aby byli 
schopni reagovat na aktuální problémy 
společnosti.
Budujeme komunitu učitelů a pracovní-
ků školy, která inspiruje k následování.
Hledáme účinné cesty, které umožní 
studentům zažívat praxi.
Usilujeme o finančně udržitelný rozvoj 
školy.
Připravujeme se odborně a finančně na 
reformu terciárního vzdělávání v ČR.

První čtyři body vychází z toho, v čem je se-
minář jedinečný, na co se zaměřuje a kde stá-
le vidíme rezervy. Kvalitní a moudrá teorie je 
cestou k dobré praxi. Zaměření na praktické 
dovednosti zohledňuje proměňující se spole-
čenský kontext. Zároveň pociťujeme potřebu 
ještě výraznější zpětné vazby od sborů i jed-
notlivých křesťanů.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Za chod školy zodpovídá ředitel. Dlouho-
dobé směřování vytyčuje rada. To odpovídá 
školskému zákonu i dnešnímu způsobu řízení 
neziskových organizací. Rada ETS je tvořena 
zástupci pěti církví, složení rady je od 1. ledna 
2010 následující:

za Bratrskou jednotu baptistů Jan Jacka-
nič, DiS. (místopředseda),
za Církev bratrskou Ing. Lydie Boszczy-
ková (zapisovatelka), ThDr. Tadeáš Firla, 
Mgr. Petr Grulich, Mgr. Ondřej Kubů 
a Mgr. Jaroslav Šmahel, Pavel Plchot, 
DiS. (předseda),
za Evangelickou církev metodistickou 
Mgr. Josef Červeňák,
za Křesťanská společenství Ing. Miloš 
Poborský,
za Slezskou církev evangelickou augsbur-
ského vyznání Martin Piętak, Th.D.

Předseda rady, Pavel Plchot, DiS., k tomuto 
rozhodnutí pověděl: „Lidé, kteří prošli semi-
nářem za 20 let jeho existence jako studenti 
či učitelé a dnes slouží Pánu Bohu na různých 
místech a v různých pozicích, jsou dokladem 
toho, jak se určitá myšlenka či vize může stát 
skutečností. Při formulování vize na další ob-
dobí nám jde především o to, aby se původní 
smysl existence ETS mohl naplňovat v kon-
textu současného vývoje církve a společnosti. 











Šest bodů vize nám pomáhá ujasnit si, o co 
společně usilujeme, a zároveň jsou pro nás stá-
lou výzvou. Dále chceme společně s ředitelem, 
učiteli i studenty hledat konkrétní kroky, které 
povedou k naplnění těchto nelehkých, ale krás-
ných úkolů.“

Vize rady navazuje úzce na dosavadní vývoj. 
Důležitým cílem zůstává stát se soukromou 
vysokou školou, přitom však rozšiřujeme mož-
nosti kratších a cílených kurzů. Jako velkou 
prioritu stanovila rada vtažení církví, sborů 
i jednotlivců do vyhodnocení dosavadní práce 
a přípravy nových vzdělávacích programů.

V příštím čísle připravujeme: 

seznam všech absolventů ETS 
zprávu o hospodaření školy
Další číslo vyjde v květnu 2011







Knihy učitelů Evangelikálního 
teologického semináře
Dvě zajímavé knihy vyšly v závěru roku 2009:

PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D. - Kvalita 
socialnych služieb. Bratislava: Asociá-
cia zamestnávateľov občanov so zdra-
votným postihnutím v SR. Kniha vyšla 
v závěru roku 2009
Mgr. Viktor Ber, Th.D. - Vyprávění a prá-
vo v knize Exodus. Jihlava: Mlýn. Kniha 
vyšla v závěru roku 2009.

Knihy publikované v roce 2010:

Miloslav Jech - Pátrání po církvi. Pokus 
o teologickou reflexi církevních dějin. 
Praha: Návrat domů.







Marshall Brown, Ph.D. - Jan Blahoslav: 
Humanista, filolog, musikolog, Boží 
muž. Praha: Návrat domů.
prof. Th.Dr. Ján Liguš, Ph.D. - Teologic-
ké systémy. Banská Bystrica: Univerzita 
Mateja Bela.
Bc. David Novák, M.Th. - Víra ve vírech 
strachu. Praha: Návrat domů.

V roce 2010 vyšla také zajímavá kniha 
jednoho z absolventů semináře:

Pavel Hejzlar - Dva přístupy k Božímu 
uzdravení: Fred F. Bosworth, Kenneth 
E. Hagin, Agnes Sanfordová a Francis 
MacNutt v rozhovoru. Praha: EMET.









Naléhavá prosba o pomoc
Na severní straně školní budovy jsou dva bal-
kony v havarijním stavu a skrze ně se dostává 
vlhkost do budovy. Také fasáda potřebuje mís-
ty opravu, kterou připravujeme na léto. V září 
se objevily praskliny v plechové krytině střechy. 
Pokud byste nám mohli pomoci finančně nebo 
prakticky, kontaktujte kancelář školy. Budeme 
velice vděčni.

Chceme znovu otevřít pastorační 
zaměření!

V minulých letech se na ETS kromě klasic-
ky zaměřené teologie vyučovalo v rámci teolo-
gického oboru také jeho pastorační zaměření. 
Poté se tradiční důraz ETS na pastoraci roz-
víjel v rámci oboru Pastorace a sociální práce, 
v jeho variantě VOŠ i bakalářské (ve spoluprá-
ci s UK ETF).

Nyní na ETS připravujeme reakreditaci 

pastoračního zaměření, které bychom rádi 
otevřeli od září 2011. Je určeno zájemcům 
o službu v oblasti mezilidských vztahů, v kon-
textu místního sboru jako pastorační pracov-
níci, případně v dalších příbuzných oblastech. 
Hlavní oblasti studia v rámci tohoto zaměření 
budou teologie, psychologie, pastorace a do-
plňkově sociální práce.

Kalendář akcí
11. – 12. 

února
Teologie náboženství, 

Praha, David Beňa

17. 
února

Den otevřených dveří

28. 
února

Termín podání přihlášek 
k VŠ studiu

únor
 Inspiro, Praha, Jan Valeš 

a David Novák

únor
Inspiro, Velká Lhota, Fajfr, 

Sliž, Uhlík, Valeš

4. – 5. 
března

Katechetika, Praha, 
Radomír Kalenský

6. 
března

Neděle ETS

18. – 19. 
března

Sexualita, Praha, Pavel 
Raus

1. – 2. 
dubna 

Křesťanská etika Čeká 
Třebová, René Drápala

8. – 9. 
dubna

Základní přehled hebrej-
štiny, Praha, Lydie Kucová

6. – 7. 
května

Sociální práce: teorie a me-
tody 2, Praha, Slavomír 

Krupa

23. – 27. 
května

Teologie Starého zákona, 
Praha, Viktor Bér

31. 5. 
Termín podání přihlášek 

k VOŠ studiu

10. 6. Přijímací řízení na VOŠ

listopad
Konference Církev a ko-

munita

Theologia vitae
Nové české překlady Bible
Reflexe nových překladů, procesů překládání, 
kritická hodnocení zejména ČSP, B21 a další 
příspěvky.
Autoři studií: Dominik Duka, Alexandr Flek, 
Josef Hřebík, Antonín Zelina, Jiří Hedánek, 
Pavel Paluchník, Petr Cimala, Viktor Ber, Pavel 
Hanes, Ladislav Beneš, David Novák.

modlitebního života jednotlivce i společenství. 
Teoretický základ obnáší: přehled biblické 
teologie (studium vybraných textů), tvořivé 
studium žaltáře, inspiraci z dějin křesťanské 
spirituality (četba vybraných textů), důle-
žité teologické otázky spojené s modlitbou 
(Boží charakter jako základ modlitby, Boží 
svrchovanost a lidská svoboda, Boží mlčení). 
Duchovní cvičení zahrnují psané modlitby, 
přímluvy, modlitba mlčení, role lidského těla 
v modlitbě, modlitební deník, modlitba v bo-
hoslužbě a další.

Vyučující: Jan Valeš

Katedra pastorace chystá 
v srpnu také semináře
Dany Staňkové a Marschalla Browna

Sledujte podrobnější informace na webo-
vých stránkách školy: www.etspraha.cz

Letní škola 2010
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