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Kde začít?
Př. 1,7: Bázeň Hospodinova – počátek poznání, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

1. září - začátek poznání! Co na to říká-
te? Absolutoria – počátek poznání… Nebo: 
uzavření ročníku - počátek poznání… Pís-
mo říká, že bázeň Hospodinova.

Jak souvisí studium na ETS s poznáním? 
Ale vážně, pro vás osobně, souvisí ETS 
s poznáním, s duchovním poznáním, které 
potřebujeme k životu? Potřebujeme moud-
rost, umět se rozhodnout, důvěřovat Bohu 
i v těžkostech? Pomáhá vám studium v tom, 
co je opravdu důležité?

Počátkem, hrotem, prvním krokem pozná-
ní je bázeň Hospodina. Co to znamená Hos-
podinova bázeň při studiu theologie, pasto-
race nebo sociální práce? Kočkovité šelmy 
byla moje oblíbená skupina zvířat na střední 
škole. Nechoval jsem je ale doma. Četl jsem 
o nich, sledoval filmy apod. Pak jsem v pavi-
lónu šelem stál před prázdnou klecí černého 
geparda. Prohlížel jsem si klec, když najed-
nou v tom temném otvoru vzadu zamrkaly 
jeho oči a ve stejnou chvíli zařval. Dodnes si 
ten okamžik pamatuji. To bylo osobní setká-
ní, při kterém ve mně vzbudil bázeň.

Hospodin také budí bázeň. A pokud 
chcete být moudří, mít poznání, pokud 
chcete obstát jako kazatelé, učitelé, jako ti, 
kdo mají vést, pak to nejde bez bázně z Bo-
ha. Jak Bůh budí bázeň? Troufám si říct, že 
bez osobní zkušenosti s Bohem, z které ve 
vás zůstane respekt k Bohu, bez toho zde na 
škole načerpáte jen vědomosti. A to je zou-
fale málo.

Kdo studuje theologii a přitom se Boha 
nebojí, vydává se na velmi riskantní pod-
nik. To je jako vysokohorská turistika bez 
respektu k horám! Studovat pastoraci bez 
úcty k tomu, kdo zná všechna srdce doko-

nalou empatií, znamená nezískat rozhodu-
jícího spojence. Připravovat se na sociální 
práci a nechvět se před spravedlností obháj-
ce sirotků a vdov, to se rovná nemít tu nej-
lepší ochranu před stranickostí, nadržování 
některým nebo podléhání vlivu jiných. Kdo 
zachytil začátek moudrosti, ten také roz-
poznává poznání u druhých. Pozná učitele 
nebo pisatele, který má skutečné poznání 
a bere ho vážně.

Potřebujeme ve zkušenostech s Bohem 
rozpoznávat také bázeň, kterou budí. To 
nemusí být děsivá zkušenost. Apoštol Petr 
ukazuje dva důvody, proč se Boha bát: 1) To 
on je nestranný soudce, který každého sou-
dí podle jeho činů. 2) Byli jsme vykoupeni 

z marnosti hříchu předrahou krví beránka 
Krista (a ne studeným platidlem). (1Pt 1,17-
20) Vzbuzuje to v nás respekt z Boha?

Důležité je být vnímavý k tomu, jak Bůh 
v nás probouzí bázeň. Pomůže dočíst to pří-
sloví: „ …moudrostí a kázní pohrdají poše-
tilci.“ Můžeme totiž Boží bázní pohrdnout. 
Možná nevědomky, nechceme se Boha bát, 
jsme rádi, že konečně zažíváme jeho lásku, 
proč zažívat bázeň?! Ale bázeň odmítají 
pošetilci. Potřebujeme zažívat Boží lásku 
a přijetí. Potřebujeme také vnímat bázeň, 
kterou Bůh působí. 

Na konec mám pro vás domácí úkol. 
V Bibli se daleko víc mluví o lásce k Bohu než 
o respektu, strachu, bázni nebo úctě. A mě 
proto zajímá, proč je počátkem poznání 
a moudrosti právě bázeň a ne třeba láska 
k Bohu. Jmenujte dva důvody.

–ze zahájení školního roku 3. září 2007–

Pozvánky
Donald A. Carson, PhD
Profesor Nového zákona D. A. 
Carson, který vyučuje na Trinity 
Evangelical Divinity School ve 
městě Deerfield, stát Illinois, 
USA, bude přednášet na téma 
Teologie Nového zákona pro 
studenty dálkového směru ETS. Týdenní seminář se 
uskuteční ve dnech 12. – 16. 5. 2008 v Lázních Tou-
šeň u Prahy. Celý program je otevřený všem v rámci 
kapacity sálu. Těšíme se, že prožijeme čas strávený 
v kvalitní biblické teologii.

Slavnostní Den ETS
sobota 6. října 2007 ve 14 hod.
Vyslání absolventů do služby spolu s imatrikulací 
prvních ročníků v tělocvičně Prague Tyrannus Hall, 
areál CB Chvaly. Všichni dosavadní absolventi ETS 
jsou zváni na osobní setkání s novým ředitelem, 
které začne již v 9:30 v budově ETS.

Proč obory teologie a sociální práce?
krátný výklad 1Pt 4,10

ETS začal jako teologická, kazatelská 
škola. Důrazem na pastoraci a poradenství 
jsme se po letech dostali až k sociální prá-
ci (přesný název programu zní ´pastorační 
a sociální práce´). Někdo by mohl namít-
nout, zda je takové partnerství teologie 
a sociální práce vhodné. Jiný se může zajímat 
o to, jak jsme na to přišli, jakou logiku to má. 
Osobně tomu rozumím tak, že ETS dospívá 

vlastní cestou k obdobnému konceptu, který 
se objevuje v církvích a sborech v různých 
podobách a např. před dvěma lety se projevil 
v Církvi bratrské zřízením samostatné diá-
konské ordinace.

Skutečný základ však vidím ne v trendech 
ani prognózách. Základem je skutečnost, že 
Bůh se ve skupině věřících projevuje jednak 
Slovem, jednak službou: “Mluví-li někdo, ať 

mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, 
ať slouží ze síly, kterou Bůh poskytuje” (1Pt 
4,11a v překladu KMS.)

Ředitel Mgr. Jan Valeš s rodinou
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Tam, kde apoštol Pavel vyjmenovává 
zmocnění Duchem svatým k různým úko-
lům (seznamy darů v Ř 12 nebo 1K 12), 
tam apoštol Petr jmenuje dva směry Božího 
působení: Slovo a služba. Vlastně všechna 
obdarování můžeme vidět v těchto dvou 
směrech: v jednom jde předně o zvěstování 
Slova a okrajově o službu rukama a nohama, 
v druhém jde zejména o vynaložené úsilí, 
práci celého člověka a okrajově o zvěstování 
Slova. Obě patří k sobě, navzájem se potře-
bují, protože dohromady tvoří celek.

Pro oba typy práce vyslovuje apoštol Petr 

klíčové kritérium. Zvěstování Slova se má 
dít tak, aby to bylo skoro, jakoby mluvil sám 
Bůh: “Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží 
výroky.” Bůh je obsahem a centrem zvěsto-
vání Slova. A tímto kriteriem je také třeba 
službu Slovem posuzovat.

Podobně jmenuje apoštol základní kri-
térium služby žádající energii a dovednos-
ti - má se dít tak, aby zdrojem síly byl Bůh 
sám: “Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou 
Bůh poskytuje” Bez Boha je taková činnost 
nemyslitelná, on je ‚investorem, providerem‘.

Toužím po církvi, v které Bůh je v centru, 

je hybnou silou a jeho Slovo tu zní, po círk-
vi závislé na Bohu a díky jeho veliké moci 
po církvi mající Slovo i sílu pomoci člověku 
v jeho skutečných potřebách. Takové círk-
vi Kristově chceme být na ETS připraveni 
sloužit v našem středoevropském prosto-
ru. “Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží 
výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, 
kterou Bůh poskytuje, aby byl ve všem osla-
vován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří 
sláva a moc na věky věků. Amen.”

Kriste, smiluj se!

Představení učitelky Ivy Kernové

Jak poděkovat, a přitom se neloučit?
Až do srpna byli manželé Taschnerovi 

maximálně vtaženi do práce semináře, bratr 
Karel jako ředitel a vedoucí katedry Nového 

zákona, sestra Yvona jako spirituál studen-
tů. Během léta se odstěhovali do Chomuto-
va a bratr bude dále pracovat jako vedoucí 
katedry Nového zákona.

Boží království přichází, zatímco lidé při-
chází a odchází. Náš letošní odchod z karlo-
varského sboru byl pro mě důrazným připo-
menutím, že všichni jsme nahraditelní. Jen 
Boha nikdo nezastoupí. Díky!

Je pro mě čest nastoupit na místo ředitele 
ETS po osobnostech a mých učitelích: Milo-
slavu Jechovi, Davidu Javornickém a Karlu 

Taschnerovi. Vážím si jich a chci na jejich 
práci dobře navázat. Skoro abychom začali 
psát historii školy. Budeš si Karle pamatovat 
jak přesně ty historky smutné, veselé a občas 
i poučné byly?

Nechceme nevděčně přijímat práci dru-
hých. Děkuji manželům Taschnerovým, 
že k úkolům na ETS přistupovali poctivě, 
iniciativně a s nasazením. A to aniž bych se 
s nimi chtěl loučit. Děkuji také všem ostat-
ním, kdo doposud s láskou a poctivě přispí-
vali k práci ETS.       –Jan Valeš–

Můžete se krátce představit?
Jsem velmi vděčná Pánu Bohu , že jsem 

mohla vyrůstat ve věřící rodině. Oba rodi-
če byli pro mě i mou sestru příkladem živé 
víry a osobního vztahu s Bohem. Své dět-
ství a dorostový věk jsem prožívala v brněn-
ském sboru Církve bratrské. Pán Ježíš si mě 
k sobě přitáhl v 17 letech a to na evangelizaci 
v brněnském sboru Bratrské jednoty baptis-
tů, jehož jsem se  později stala členkou. Jsem 
velmi vděčná za dar, který jsem získala ve 
svém manželovi Milanu Kernovi. Je zapojen 
do služby Pánu jako kazatel. Sloužil v Brně, 
Chebu, Českých Budějovicích. Pán Bůh 
nám svěřil tři dcerky a v současnosti i malé-
ho vnoučka. Ze všech se velmi radujeme. 
V kazatelské službě jsme se setkávali a setká-
váme s potřebou sociální práce (uprchlíci, 
bezdomovci, sociálně slabší, potřební…)

Jaká je Vaše odborná kvalifi kace 
a směřování?

Vystudovala jsem Právnickou fakultu MU 
v Brně. Protože to bylo v totalitě, mé pracov-
ní uplatnění jako věřícího člověka, nestraní-
ka, bylo omezené. Nemohla jsem pracovat 
v justici, advokacií. Až do roku 1990 jsem 
pracovala jako podnikový právník v několi-
ka státních organizacích. V roce 1990 jsem 
nastoupila jako vedoucí Sociálního a zdra-
votního odboru jednoho Úřadu městské 
části v Brně. Současně jsem přijala nabídku 
k výuce práva v nově vznikající křesťanské 

škole Evangelické akademii v Brně zaměřené 
na sociální činnost. Práce ve škole mě velmi 
zaujala. Mohla jsem využít svých zkušeností 
v sociální oblasti, kontaktů, pomáhat školu 
formovat. Protože se i můj úvazek ve škole 
zvětšoval a práce mě velmi těšila, rozhodla 
jsem se pod Božím vedením cele se věnovat 
škole. Za nedlouhou dobu přišla i nabídka 
z Katedry sociální politiky a sociální práce 
Filosofi cké fakulty MU v Brně (dnes Fakul-
ty sociálních studií MU) na externí výu-
ku práva, kterou jsem přijala. Učím právní 
disciplíny v bakalářských i magisterských 
programech denního i distančního studia. 
Zapojila jsem se také do budování Asocia-
ce vzdělavatelů v sociální práci (zastřešující 
VOŠ a VŠ s tříletým sociálním programem 
výuky dodržující Minimální standard výu-
ky soc. práce) kde aktivně pracuji dodnes. 
Vedu konzultační skupinu zaměřující se na 
dodržování Minimálního standardu sociál-
ní práce. Kromě výuky mám také sociální 

poradnu pro seniory v neziskové organiza-
ci a supervizi jejich sociálních pracovníků. 
Před dvěma roky jsem vyhověla prosbě brat-
ra Taschnera a přijala externí blokovou výu-
ku základů práva na ETS v Praze. Výuka je 
zaměřena na základní odvětví práva (ústav-
ní, občanské, rodinné, správní, pracovní, 
trestní, soc. zabezpečení, právo EU) a to 
s důrazem na uplatnění v sociální oblasti.

Co obnáší studium práva na ETS a co 
chcete studentům nabídnout?

Práce v sociální oblasti mě velmi těší 
a naplňuje. Domnívám se, že je to prostor, 
kde můžeme prokázat svou víru v praxi a být 
přínosem jako věřící lidé i pro společnost. 
K tomu jak konkrétně pomoci je potřebné 
vést mladé věřící lidi i na našich školách. 
Vyprošuji Boží požehnání, moudrost pro 
všechny v této službě zapojené.

–JUDr. Iva Kernová–
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Kalendář akcí
6. října 
14 hodin

Den ETS

19. – 20. 
října

Moc Boží přítomnosti (Tony Kalma)

5. – 6. 
listopadu

ETK, Bohoslužba církve 
– sjednocující či rozdělující

16. listo-
padu

závěrečná konference projektu Harmo-
nické využití rovného postavení mužů 
a žen ve společnosti

9. března Neděle ETS

11. března den otevřených dveří na ETS
12. – 16. 
května

Theologie Nového zákona 
(D. A. Carson)

6. června přijímací zkoušky na ETS
9. – 13. 
června

Pastorace (Dan Green)

srpen letní škola

22. srpna náhradní termín přijímacích zkoušek

Představení nového spirituála, Dany Staňkové
Začíná nový školní rok. Na co se v příš-
tím půlroce těšíš?

Těšíš? S mými dcerami jsme si na konci 
prázdnin notovaly v tom, že je normální se 
na školu netěšit. Přiznám se, že musím hodně 
přemýšlet, jestli je něco, na co se těším. Asi na 
učení pastoračních dovedností, které mě baví, 
a taky na rozhovory se studenty a kolegy. 

Co popřeješ studentům prvního roční-
ku, kteří právě nastoupili?

Přeji jim aby se s Boží pomocí dokázali 
vypořádat se změnami, které je čekají - pře-
chod do Prahy, hledání ubytování, shánění 
financí, hospodaření s nimi, adaptace na 
spolubydlící a spolužáky, přivyknutí spe-
cifikům malé školy, potřeba organizovat 
sebe a svůj čas, přijetí nároků studia, naučit 
se učit… a aby při tom všem neztratili svůj 
osobní vztah s Pánem Ježíšem a povolání do 
služby Jemu. 

Co doporučíš absolventům ETS, kteří 
se snaží uplatnit to, co na ETS získali?

Pokoru, trpělivost a tvořivost při snaze 
uplatňovat v praxi to, co se na ETS nauči-
li teoreticky. Absolvováním ETS se nestali 
odborníky ve svém studijním oboru. Završila 

se jen jedna etapa Boží školy. Moc bych jim 
přála, aby si i po absolvování ETS ponechali 
jakési celoživotní nastavení studentů nebo 
učedníků, zvídavost, potřebu a otevřenost 
učit se, naslouchat, nechat se dále formovat 
a vzdělávat. 

Jak se podle tebe liší studenti teolo-
gického a pastoračního směru?

V prvním ročníku, nebo na konci třetího? 
Myslím si, že ze strany školy rozdíl souvisí 
s profilem absolventů, takže jasně deklaru-
jeme do jaké podoby se snažíme studenty 
formovat. 

Já osobně bych si přála, aby mezi studen-
ty teologického a pastoračního směru vel-
ké rozdíly nebyly. Teologové bez srdce pro 
pastoraci a praktickou teologii se nenaučí 
naslouchat lidem, nezískají schopnost rozpo-
znat potřeby těch, kterým mají sloužit a mít 
pro ně Boží Slovo v pravý čas. Studenti pas-
toračního směru bez dobrých teologických 
základů a znalostí Bible nejsou schopni inte-
grovat teologii s psychologií a sociální prací. 
Naučí se sice sloužit lidem na rovině tělesné 
a duševní, ale ne na rovině duchovní. 

 
Od září vstupuješ do nové role- spiri-
tuál. V čem vidíš svůj hlavní úkol?

To je spíš otázka pro bratra ředitele. Já 
osobně vidím svůj úkol v provázení těch 
studentů, kteří to potřebují a kteří o to sto-
jí, skrze nesnadné či krizové situace, které 
nějakým způsobem souvisí se studiem na 
ETS. Mohou to být pochybnosti ohledně 
Božího povolání a profesního směrování, 
rozčarování z toho, že ani na křesťanské 
škole nejde všechno hladce, studijní pro-
blémy, osobní záležitosti, které se otevřou 
během studia některých předmětů a další.

Moc Boží přítomnosti II
konference o vnitřním uzdravení
17. – 20. 10., Praha

“Pánův Duch je na mně, protože mne poma-
zal, abych oznámil evangelium chudým; poslal 
mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým 
nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 
vyhlásit vítaný Pánův rok.”          (Lk 4,18)

Sloužící: Tony Kalma (Nizozemí)
19. a 20. 10. – část otevřená pro veřejnost

Místo konání: sál SOU Spojovací, 
Učňovská 1, Praha 9 - Jarov (tramvaj, bus 
“Spojovací”)

pátek 19. 10., 18:00–21:00
sobota 20. 10., 9:00–12:30 a 14:00–17:30

Hlavní téma:
Jak se stát takovým člověkem, jakého mě 
chtěl Bůh? Jak se stát podobným Kristu?

Dále: modlitba a naslouchání; Boží žeh-
nající přítomnost; jak Boha lépe poznávat 
a přijímat od něj; důvěrnost; (Boží) otcov-
ská láska nám dává sílu být; (Boží) mateřská 
láska nám dává zdravé vědomí vlastní osob-
nosti; uzdravení vůle; sebepřijetí; uzdravení 
vzpomínek; očištění představivosti; odpuš-
tění; hranice; zneužívání; oslava Boží lás-
ky...

Na programu bude jak vyučování, tak 
osobní služba. 

Poplatek na celou 
konferenci činí 
200 Kč, bude se platit 
v hotovosti na místě. 

Zájemci o konferenci, hlaste se prosím 
na adresu vacha@kmspraha.cz nebo KMS, 
Primátorská 41, 180 00 Praha 8. V přihlášce 
prosím uveďte své jméno, e-mailovou a poš-
tovní adresu. 

Ubytování si pokud možno zajistěte sami. 
V případě, že byste měli zájem, abychom 
vám zajistili ubytování na vlastní karimatce 
ve spacáku, uveďte to v přihlášce. Ubytování 
je možno objednat pouze do 15. 9., cena je 
60 Kč za osobu/noc.

K přihlašování můžete využít také inter-
netové stránky www.kmspraha.cz.

Pořádá Křesťanská misijní společnost ve 
spolupráci s Evangelikálním teologickým 
seminářem.

Tony Kalma studovala sociální práci 
a kontextuální terapii. Vyučuje o pastorační 
péči a uzdravující modlitbě. Provozuje již 
přes 20 let vlastní poradenskou praxi, spo-
juje pastorační péči, psychologii a teologii. 
Důležitou součástí její služby je “modlitba 
uzdravení”. Je vdaná za Nanneho, mají tři 
děti a dvě vnoučata.

ETK 2007

Evangelikální teologická konference
Místo: Sbor Církve bratrské v Praha 2, Římská 43. 
Datum: 5. – 6. 11. 2007. Téma: Liturgika - bohosluž-
ba církve
Bohoslužba sjednocující či rozdělující
Přihlášky si můžete vyžádat přímo v kanceláři ETS 
(Stoliňská 2417/41a, 193 Praha 9). 
Přihlášku a informace najdete na webové stránce 
ETS – www.etspraha.cz
Informace: Tel. 281 921 734 
e-mail: info@etspraha.cz
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Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální
Stoliňská 2417/41A, 193 00 Praha 9
Telefon: 281 921 734 Fax: 281 922 989
Bankovní spojení: KB, č.ú. 27-32 52 49 02 57 / 0100
e-mail: info@etspraha.cz   web: http://www.etspraha.cz
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Na začátku školního roku 2007/2008

Letošní nováčci při výuce angličtiny Intenzívní kurz hebrejštiny

I studium člověka zmůže! Účastníci koučinkového kurzu, který je součástí projektu Harmonického soužití

Setkávání lidi sbližuje, zářijový koučink Díky Bohu za to, kolik dobrého se 
může stát při osobním rozhovoru


