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Možnost investovat do pøípravy køes�anských
pracovníkù úèastí na akci: „Adopce studentù ETS“

Evangelikální teologický semináø – Vyšší 
odborná škola teologická pøipravuje studenty 
duchovnì, odbornì a prakticky pro službu 
kazatelù, misijních, pastoraèních a sociálních 
pracovníkù. Od svého založení v roce 1991 
usiluje být vzdìlávacím centrem, které spojuje 
vysokou odbornou úroveò, hlubokou odda-
nost Kristu a zacílení k praktické službì Bohu 
a lidem. Pro svùj kvalitní uèitelský sbor a stu-
dijní program si získává stále vìtší respekt 
a uznání, ale nemùže existovat bez duchovní 
a finanèní podpory sborù a jednotlivcù. 
"Adopce" studentù ETS má pomoci tomu, aby 
tato podpora byla pøevedena na osobnìjší rovi-
nu.

Zájemce o „adopci“ studenta ETS oznámí 
svou adresu pøípadnì e-mail kanceláøi ETS, 
odkud obdrží fotografii studenta a jeho struè-
ný životopis. Dvakrát roènì obdrží od studen-
ta dopis o prùbìhu jeho studia a další informa-
ce, které mají sloužit jako podnìt ke konkrét-

ním modlitebním pøímluvám. Písemnì se 
zaváže k tomu, že na studenta po dobu celého 
studia nebo zatím po jeden rok bude pamato-
vat ve svých pøímluvných modlitbách a na pod-
poru hrazení výdajù spojených s jeho studiem 
bude zasílat na úèet ETS èástku ve zvolené 
výši :
1. Tøi koruny dennì, mìsíènì 90 Kè,

roènì 1 080 Kè.
2. Šest korun dennì, mìsíènì 180 Kè,

roènì 2 160 Kè.
3. Deset korun dennì, mìsíènì 300 Kè,

roènì 3 600 Kè.
4. Jakoukoliv èástku vyšší než 1 080 Kè

 roènì.
5. Celkovou èástku, kterou ETS musí získat 

od sponzorù k hrazení skuteèných výdajù 
na zajištìní výuky pro jednoho studenta, 
tj. roènì 25 000 Kè.

Pøislíbenou èástku je možné zasílat bankov-
ním pøevodem nebo poštovní poukázkou na 

bankovní úèet ETS: Komerèní banka è.ú.
27-3252490257/0100 najednou, v pololet-
ních, ètvrtletních, nebo mìsíèních pomìrných 
èástkách. Pro identifikaci pøevodu uveïte jako 
variabilní symbol datum svého narození. ETS 
každým rokem písemnì podìkuje za pøijatý 
dar a vystaví doklad pro odpoèet daru ze zákla-
du danì z pøíjmu dárce podle zákona 586/92 
Sb. Zájemcùm bude zasílán informaèní bulle-
tin Dynamis (vychází tøikrát roènì) a každý 
mìsíc aktuální informace e-mailem.

Jsem pøipraven Vám osobnì, telefonicky èi 
prostøednictvím e-mailové adresy podat další 
potøebné informace o této mimoøádné akci, 
nebo obecnìji o naší práci. Informace lze zís-
kat též v kanceláøi ETS.

Dìkuji pøedem za ochotu zvážit Vaše mož-
nosti „adoptovat“ studenta ETS.

–Karel Taschner, Th.D., øeditel ETS–

Miloslav Jech, první øeditel ETS
Miloslav Jech se narodil 8. 2. 1926 v prosté 

dìlnické rodinì v obci Toušeò u Brandýsa nad 
Labem. V letech 1946 – 1950 studoval na 
Filozofické fakultì Karlovy Univerzity obor 
historie a filozofie. Po úspìšném dokonèení 
tohoto studia mu jako aktivnímu køes�anu 
nebylo dovoleno následné doktorské studium, 
aè výsledky své práce zpracoval ve sto stránko-
vé studii. V letech 1950 – 53 pùsobil jako uèitel 
na støední škole, ale pro své køes�anské pøe-
svìdèení musel svou pedagogickou èinnost 
ukonèit. V dobì tuhého komunistického reži-
mu byl –již ženatý– v letech 1953 – 55 povolán 
jako politicky nespolehlivý na vojnu k pomoc-
ným technickým praporùm. Shodou okolnos-
tí sloužil u stejného praporu jako M. Švandr-
lík, autor knihy Èerní baroni, která líèí pro-
støedí v tehdejších jednotkách PTP. Poté nìko-
lik let pùsobil jako pracovník archivu v Dìèí-
nì. Protože aktivnì pùsobil jako laický kazatel 
v novì se formujícím sboru Církve bratrské 
v Dìèínì a navíc odmítl spolupráci s StB, 
musel opustit i práci archiváøe. V letech 1958– 
– 1965 pracoval jako zedník, poté jako dìlník a 
administrativní pracovník. Souèasnì byl 
aktivním laickým kazatelem v Dìèínì a pilnì 
soukromì studoval teologii. Po složení zkou-
šek pøed zkušební komisí Rady Církve bratr-
ské byl povolán do kazatelské služby na plný 
pracovní úvazek. V letech 1965 – 1971 pùsobil 

jako duchovní pastýø a správce sboru v Bys-
trém v Orlických horách a v letech 1971 – 
1988 ve východoslovenském sboru v Prešovì. 

V dobì, kdy již bydlel jako dùchodce v Dol-
ních Poèernicích, jsem jej vyhledal s naléha-
vou prosbou, aby na novì založeném teologic-
kém semináøi v Praze vyuèoval církevní dìjiny 
a stal se jeho prvním øeditelem. Bratr Miloslav 
Jech bez váhání souhlasil a v letech 1990 – 
1996 pùsobil jako øeditel semináøe a až do 
letošního roku zde pøednášel církevní dìjiny 
a dìjiny dogmatu. Patøil k nejoblíbenìjším 
uèitelùm, ale také k nejpøísnìjším pøi 
známkování znalostí studentù. Byl 
nároèný nejen k sobì samému, ale
i k druhým. Na mne osobnì zapùso-
bil již v dobì mého mládí svým pro-
myšleným a výrazným kázáním evan-
gelia. Vždy vedl své posluchaèe a poz-
dìji i studenty na hlubiny duchovní-
ho života.

Pøi své službì kázáním pøi letoš-
ním Dnu ETS shrnul na základì bib-
lického oddílu o setkání vzkøíšeného 
Ježíše s uèedníky na cestì do Emauz 
(L 24,13–35) svùj duchovní odkaz 
nastupující generaci pracovníkù v 
církvi do výzvy, aby usilovali o dvojí 
potøebné: otevøenou mysl k posluš-
nému naslouchání Božího slova a 

hoøící srdce pro vìci Božího království. Svou 
vdìènost za pøíklad a práci tohoto vìrného 
Božího svìdka vyjádøili úèastníci shromáždì-
ní vèetnì studentù a uèitelù ETS dlouhotrvají-
cím potleskem. Životní svìdectví bratra 
Miloslava Jecha je pøíkladné. Pøejeme jemu 
i jeho vzácné manželce, která mu vždy stála 
vìrnì po boku, aby po létech usilovné a obìta-
vé práce mohli spoleènì pokojnì prožívat léta 
zaslouženého odpoèinku a tìšit se z rozlièných 
darù Boží milosti.

–Karel Taschner –

18. záøí
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Hodiny bratra Jecha mìly zvláštní atmosfé-
ru. Vyznaèovaly se mimoøádnou spotøebou 
papíru a náplní do propisovaèek – ovšem niko-
li kvùli školní poštì èi piškvorkám, ale proto, 
že ruka sotva stíhala udìlat struèný výtah z to-
ho, co se mozek mezitím tak zoufale snažil 
pojmout. 

Záhy se totiž ukázalo, že církevní dìjiny jsou 
pøedmìt nejen velmi obsáhlý, ale pøedevším 
neobyèejnì zajímavý, a že stojí zato zazname-
nat si z nìj co nejvíc. Nešlo v první øadì o fakta - 
ta si èlovìk koneckoncù vždycky nìkde najde. 
Bratr Jech ale dokázal dodat to „nìco“, co 
z pøednášky udìlá skuteèný pøedmìt vašeho 

zájmu. Moudrý starý muž nás svými myšlen-
kami nutil skládat do souvislostí fakta, která 
bychom – nezakotvená – nechali èasem 
zapadnout nìkde do pozadí své pamìti. 
Bratrùv pohled na církev v její historii nebyl 
ani zdaleka nekritický, ale pøi všem vìdomí 
høíchù a chyb a veškerých nekalostí, co se 
„v Kristovì jménu“ bìhem staletí dìly, mi z je-
ho projevu vždy znovu vyvstávaly dva dùrazy: 
potøeba naší pokory a upnutí k Boží milosti. 

Bohužel nemohu øíct, že bychom se pøi hodi-
nách církevních dìjin zázrakem mìnili v doko-
nalé studenty. Nìkdy jsme byli unavení, taky 
líní, zlobili jsme a obèas vyrušovali tak, že nás 

Den ETS 2004

Pro pár stateèných zaèal Den ETS, který se 
letos uskuteènil 18. záøí opìt v Pražské Tyran-
nus Hall, již v devìt hodin ráno. Sešla se menší 
skupinka absolventù (jak úplnì èers-
tvých – letošních, tak i pamìtníkù seminární-
ho „pravìku“), která pod vedením Pavla 
Hoška diskutovala na téma: Jak být solí tomuto 
svìtu. Pavel nás do tématu uvedl vlastní 
úvahou a potom dal prostor, ve kterém se 
k nastolenému problému „Co nám brání toto 
poslání naplnit?“ vyjadøovalo více úèastníkù. 
Po krátké pøestávce se s námi o osobní reflexi 
studia na semináøi, ale pøedevším o své službì 
a souèasných zápasech, sdíleli dva z absolven-
tù, Petr Coufal a Honza Salaba. Jejich 
pøíspìvky zpracované v písemné podobì 
najdete níže v tomto èísle Dynamisu. 

Vìøím, že spoleèný rozhovor nad tématem 
poslání církve i osobní svìdectví obou 
absolventù všechny pøítomné povzbudily 
a motivovaly k další práci. A také je na místì 
zmínit užiteènost zpìtné vazby studentù pro 
uèitele semináøe (dopoledního programu se 
kromì Pavla Hoška zúèastnil i øeditel ETS, 
Karel Taschner). Nejen souèasní studenti 
a èerství absolventi mají ke koncepci výuky na 
ETS co øíci. Právì zpìtné hodnocení 
absolventù døívìjších, kteøí už své nabyté 
znalosti protavili výhní praxe, je z hlediska 
budování semináøe velmi pøínosné. Proto mají 
všechna podobná setkání smysl nejen na 
osobní vztahové rovinì pro všechny zúèastnì-

né, ale také jako významné podnìty pro vedení 
školy.

Dopolední program byl završený bohatým 
obìdem, který poskytl prostor pro spoleèné 
rozhovory a vzpomínky na studentská léta.

–Jana Šrámková–

absolventská práce studenta ETS. Letos byla 
udìlena Janì Šrámkové za práci na téma 
Paralelismus v hebrejské poezii: Klasifikace 
a interpretace. Jedním z mimoøádných 
momentù bylo podìkování prvnímu øediteli 
ETS a dlouholetému vedoucímu katedry cír-
kevních dìjin, bratru Miloslavu Jechovi, který 
letním semestrem ukonèil svou aktivní uèitel-
skou èinnost. Nejen kvìtinou, ale i potleskem 
a povstáním se s ním louèili vdìèní studenti 
a kolegové. Øeditel podìkoval za dlouhodo-
bou spolupráci také bratru Jiøímu Luklovi, 
nepøítomnému z dùvodu zahranièní cesty. 

Protiváhou k louèení se zasloužilými peda-
gogy bylo pøivítání uèitelù nových, Pavla 
Plchota a Petera Cimaly.

Letošní slavnost nekonèila uzavøením jedné 
kapitoly života našich absolventù, ale poprvé 
v historii ETS se konala také veøejná imatriku-
lace studentù zaèínajících. 

Celý program byl proložen spoleèným zpì-
vem. Naši lidskou radost umocòovalo vìdo-
mí, že všechno, co konáme, prožíváme a vyhlí-
žíme, je souèástí Božího díla. Vyznání v písni 
„Má Kristus klíè mých dalších dnù“ bylo spo-
leèným pøiznáním se k plné závislosti na Pánu 
Ježíši. Tóny radosti a vdìènosti doznívaly ještì 
dlouho po ukonèení bohoslužby v rozhovo-
rech pøi obèerstvení.

Je pøed námi nový školní rok, zahájený vdìè-
ností za 14 letošních absolventù a 16 novì pøi-
jatých studentù. Vybízíme Vás všechny, kte-
rým leží pøíprava nových Božích služebníkù 
na srdci, k pøímluvným modlitbám za všech 
49 souèasných studentù ETS v denním pro-
gramu, 25 studentù v dálkovém programu 
a 14 studentù v jazykových kurzech. 

–Hana Èerná –

Následující dva èlánky byly zpracovány podle 
pøíspìvkù pøednesených v rámci dopoledního 
programu Dne ETS.

Petr Coufal
studoval semináø v letech 1993 – 1997. 

Nyní je starším sboru BJB Olomouc, pøedse-
da Odboru mládeže BJB a také slouží hudbou 
(tøi alba vlastní tvorby). 

Nejprve tedy k otázce, co mi semináø vzal: 
ètyøi roky života (byl jsem poslední roèník ètyø-
letého studia), iluze o sobì samém, strach z kon-
taktu s lidmi z jiných, nebaptistických církví. 
Zbavil mì obavy, zda se o mì Bùh vždy postará 
(zemøel mi otec, Otec s velkým „O“ se postaral) 
a také mylné pøedstavy, že se dobré vìci dìjí „jen 

tak“ – to když jsem vidìl úsilí vedení školy, vizi 
bratra Taschnera, Èerného, Javornického, 
Jecha a dalších.

A co mi semináø dal? Vìdomí, že studium je 
k nìèemu dobré, ale nesmí se to pøehánìt (pøí-
lišné bádání vede k odtržení z reality života). 
Vzory, tým vyuèujících – moc rád na nì vzpomí-
nám, skuteènì nám ukazovali na Ježíše. Také 
jsem získal spolupracovníky/spolubojovníky/
/kamarády – pro život studentský i po nìm. 
Semináø mì pøipravil pro další studium (Institut 
TCM International, Heiligen Kreuz, Rakou-
sko). Polovinì vìcí bych tam jinak vùbec nero-
zumìl (úroveò studia byla vysoká) a z druhé 
poloviny bych si nestaèil dìlat poznámky (rych-
lost diktování bratra Taschnera byla tou nejlepší 
prùpravou). Zkrátka jsem dostal pøípravu, 
jakou mìl král David na zelených pastvinách: 
mìl se dobøe, obèas porazil medvìda, lva, prošel 
si zkouškami,  ale poøád to byla jen pøíprava…

Co se vlastnì David musel nauèit, aby mohl 
porazit obra? 

1. Mùžeš být sám sebou. David byl sám 
sebou, nebojoval proti Goliášovi ve zbroji, na 
kterou nebyl zvyklý. I já jsem si vyzkoušel cizí 
brnìní – kopíroval jsem své uèitele. Snažil jsem 
se napodobovat bratra Jecha moudrým patosem 
a mluvit hebrejsky jako Mark Joseph, ale nebylo 
to ono. David bojoval s prakem a kameny, na 
které byl zvyklý, v Saulovì brnìní vypadal divnì, 
a tak … buï sám sebou!

2. Osamìní ve službì je nevyhnutelné. To se 
kazatelùm a dalším církevním pracovníkùm 
èasto stává, znám to, jsem pøedsedou Odboru 
mládeže BJB sedm let. David byl velmi osamìlý, 
do boje s obrem Goliášem šel úplnì sám: na 
bojištì pøišel sám – jeho bratøi se smáli: „Co ty 
tady?“ – i pøed Goliášem, který si z nìj dìlal 
legraci, stál úplnì sám. Prezident Trueman jed-
nou øekl o Bílém Domì, že je to „Great White 
Jail“ (velká bílá vìznice). „Pokud tam chce mít 
prezident pøítele, mìl by si poøídit psa.“ Èím vìtší 
je služba, do které jdete, tím víc osamìní proží-
váte. Jestli chcete zpùsobit zmìnu, poèítejte
s osamìlým životem. 

3. Základem je srdce služebníka, které vìøí 
ve vítìzství. Pár mìsícù po ukonèení mého stu-
dia na ETS zemøely bìhem jednoho týdne dvì 
velmi známé ženy, princezna Diana a Matka 
Tereza. Jaký byl mezi nimi rozdíl?

Jedna mìla bohatství království, druhá nic 
nenazývala svým. Jedna byla celebrita, druhá 
služebník. Jedna prožívala nepokoj a neustále 
hledala smysl života, druhá prožívala pokoj pøe-
vyšující lidské pomyšlení a žila smysluplný ži-
vot. Jedna byla obklopena služebnictvem, druhá 
sloužila chudým. Jedna sloužila Paláci, druhá 
Božímu království. Ta první nenašla štìstí, ta 
druhá š�astnì sloužila Kristu. 

Matka Tereza øekla: Nestaèí øíci: „Miluji“. 
Musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutkù. 
Musíme milovat, až to bolí! Jako David chci 
dávat svùj život naplno a vìøit ve vítìzství. 

Pøi mém Vyslání do služby v roce 1997 jsem od 
semináøe dostal rámeèek s citátem Basilei 
Schlink: „Tvá služba ponese ovoce, pokud vìøíš 
v Ježíšovo vítìzství nad dušemi, které ti jsou svì-
øeny.“ Od té doby mám tento výrok vystavený ve 
svém pokoji a èasto jsem se na nìj díval v èase 
svých „zápasù z Goliášem“, když jsem potøebo-
val být sám svùj, když jsem si potøeboval uvìdo-
mit, že ve službì Bohu nestojím sám, že jsem 

Vzpomínka na hodiny bratra Jecha

Dopolední setkání
absolventù

Slavnostní shromáždìní
Stalo se už tradicí louèit se s našimi absol-

venty pøi slavnostním shromáždìní za úèasti 
uèitelù, rodièù, sponzorù, spolužákù a pøátel 
semináøe. Už potøetí jsme tuto „tøešnièku na 
dortu“ v práci s našimi studenty vychutnali 
v prostorách vysokoškolské koleje Tyrannus 
Hall. Prostorná tìlocvièna vyzdobená kvìtina-
mi pøestala být vnímána jako sportovištì. Za 
zvuku starobylého chorálu vkráèeli do první 
øady letošní absolventi denního i dálkového 
studia a zaèalo osmdesátiminutové bohoslu-
žebné shromáždìní svolané pøi pøíležitosti 
louèení s jednou a pøivítání druhé skupiny stu-
dentù ETS. Do svìžího programu moderova-
ného Davidem Javornickým se vešlo kázání 
Miloslava Jecha, bývalého øeditele školy, pøe-
dávání diplomù a pøímluvná modlitba za naše 
dnes už bývalé svìøence i podìkování z øad 
studentù (Jana Šrámková za denní, Jana 
Hrdlièková za dálkové). 

Absolventské diplomy pøedával letos spolu 
s øeditelem ETS Karlem Taschnerem kazatel 
International Church of Prague, John 
Waldrop. Jeho sbor je jedním z významných 
sponzorù semináøe. Z úst øeditele zaznìlo 
slovo podìkování všem sponzorùm, bez nichž 
by pøíprava Božích služebníkù na semináøi 
nebyla možná. 

Už podruhé byla vyhlášena a cenou nakla-
datelství Návrat domù odmìnìna nejlepší 

Za absolventy
Modlíme se za…
+ službu a další studium letošních 

absolventù
+ novì pøijaté studenty
+ realizaci bakaláøského studijního 

programu „sociální práce“, obor 
„pastoraèní a sociální práce“ 
ve spolupráci s Evangelickou 
teologickou fakultou UK

+ nároènou finanèní situaci školy –
– za dostatek „adoptivních rodièù“ 
pro naše studenty

+ moudrost a zmocnìní Božím Duchem 
pro všechny uèitele a pracovníky 
semináøe

Podzimní soustøedìní denních studentù
Podzimní soustøedìní studentù a zástupcù vedení 

ETS se konalo ve dnech 26. záøí až 1. øíjna v Bìlèi 
u Hradce Králové, v rekreaèním støedisku J. A. Komen-
ského. Pozvaný ètyøèlenný tým z Anglie pod vedením 
Lin Button, jež je èlenkou anglikánské církve, sloužil 
spolu s nizozemskou spolupracovnicí Tony Kalma 
úèastníkùm kurzu novým zpùsobem a doplnil teologic-
ké vyuèování o rozmìr spirituální zkušenosti a oèekává-
ní na vedení a pomoc Ducha svatého v modlitbì za vnitø-
ní uzdravení.  

Pøednášky byly vždy doplnìny nabídkou konkrétní 
pomoci v konkrétní potøebì skrze pøímluvné modlitby 
èlenù týmu, spojené se vzkládáním rukou a mazáním 
olejem. Jednotlivá témata se týkala identity, uzdravení 
vùle, pøedstavivosti, studu, dále biblického obrazu 
Boha Otce, sebepøijetí, naslouchání Bohu a pøekážek 
naslouchání, pocitu bytí, odpuštìní, pøíznakù neodpuš-
tìní a nadìje. 

Pøestože zaèátek kurzu vyvolal otázky a jisté rozpaky 
nad jinou formou zbožnosti, pøipomínky a výhrady byly 
týmem pøijaty a respektovány, takže kurz jako celek 
pøinesl mnoho dobrého a vzácného. Byl zakonèen spo-

leèným slavením Veèeøe Pánì, spojené s vyznáváním 
høíchù, které bylo možné symbolicky odevzdat na køíž 
a také s pøímluvami za uzdravení ducha, duše i tìla a za 
požehnání. 

V poslední den pobytu se bilancovalo formou ano-
nymní ankety, kde všichni studenti na otázku po osob-
ním pøínosu kurzu uvedli zisky v rùzných oblastech. 
Nìkteøí byli inspirováni k pøemýšlení o hlubokých 
vìcech, o kterých se nemluví, a pøitom jsou tak potøeb-
né. Jiní prohloubili svá pøátelství a prožili radost z krásy 
Kristova tìla – spoleèenství køes�anù. Jiní zakusili 
uzdravení z trápení nebo obèerstvení vyprahlého nitra, 
obnovení dùvìry v Boha, odpustili, objevili, že je má 
Bùh rád, znovu se s Ním setkali. Mnozí skrze dotek 
Ducha svatého prožili povzbuzení ve víøe, pokoj, posíle-
ní víry, nový rozmìr duchovnosti, padly jejich pøedsud-
ky vùèi „charismatiètìjším“ projevùm. Nìkterým stu-
dentùm zpùsoby nabízené pomoci nebyly blízké, ale 
mìli možnost se s touto formou služby vnitøního uzdra-
vení skrze pøímluvné modlitby seznámit. Studenti však 
nejvíce ocenili osobní nasazení èlenù týmu v duchovní 
službì, a pøedevším spontánní, autentickou a ukáznì-

nou lásku, kterou u sloužících rozpoznali. Pøi louèení 
vyjádøili charakter jejich služby veršem z 1.Tes 2,8: 
„Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtìli odevzdat 
nejen evangelium Boží, ale i svùj život. Tak jste se nám 
stali drahými!“                             –Yvona Taschnerová–

bratr musel napomínat. Ale vzpomínám na 
tyto pøednášky moc ráda – dìkuji, bratøe!

–Olga Sovová–

pouhým nástrojem v Boží ruce. Pøeji nám všem, 
abychom stále mysleli na Ježíšovo vítìzství v na-
ší službì druhým.

–Petr Coufal–

Jan Salaba
studoval v samotných poèátcích existence 

semináøe v letech 1991 – 1995. Nyní je star-
ším ve sboru Jednoty bratrské v Mladé Bole-
slavi. S manželkou Markétou a tøemi dìtmi 
bydlí v nedalekém Mnichovì Hradišti, kde 
pracuje na založení nového sboru.

Za co jsem semináøi vdìèný? Pøedevším za 
neformální spoleèenství, které jsme v našem 
zakládajícím roèníku zažívali. Pomohlo mi osob-
nì dospìt. Jsem také velmi vdìèný za všechny 
pøedmìty, které mi umožnily hlubší znalost 
Bible – i za biblické jazyky. Exegeze je pro mne 
dosud jednou z nejdùležitìjších souèástí pøípra-
vy kázání a vyuèování. Velmi dùležitá pro mì 

byla i výuka angliètiny, kterou dnes bìžnì použí-
vám. Studium na ETS mi dalo velmi dobrý pøe-
hled církevních dìjin, rùzných teologických 
smìrù a filozofie.

Na co jsem ale nebyl pøipraven? Zmíním tøi 
hlavní oblasti, které mì ve službì zastihly nepøi-
praveného.

1. Pastýøská péèe. Mnozí z lidí, kteøí žijí v círk-
vi dlouhá léta, trpí pod útlakem rùzných skry-
tých høíchù a výèitek svìdomí. Jindy to jsou pro-
blémy, se kterými lidé potøebují poradit (finanè-

ní záležitosti, problémy v zamìstnání, v manžel-
ství, atd.). Od pastora lidé oèekávají pomoc a je-
jich oèekávání je oprávnìné.

V církvi existuje zoufalá potøeba pastýøské 
péèe. Ve službì jde tedy o víc než pøipravovat 
dobrá kázání. Lidé pøicházející ze svìta spouta-
ní rùznými závislostmi, potøebují osvobození 
a osvojení správných návykù. V dobì, kdy jsem 
studoval ETS já, jsme na tento nesmírnì dùleži-
tý úkol systematicky pøipravováni nebyli.

2. Role kazatele na sboru. Existují statistiky, 
které mluví o tom, že povolání pastora je jedno 
z nejvíce frustrujících a psychicky nejnároènìj-
ších. Øada pastorù se po nìkolika letech hroutí, 
mnozí rezignují, jiní vyžadují psychoterapii… 
jen urèité procento vytrvá a stanou se 
„úspìšnými“.

Jsem pøesvìdèen, že kazatel, který pøichází na 
sbor, by ho mìl mìnit k lepšímu. Netušil jsem 
však, že nìkteøí lidé v církvi se mìnit nechtìjí. 
Naivnì jsem si myslel, že ve vedení sboru jsou 
vždy lidé, kteøí milují Pána a leží jim na srdci pas-
torace a misie. Netušil jsem, že staršovstvo 
mùže být místem nejtužšího odporu vùèi zmì-
nám. Netušil jsem, že každý pastor si musí projít 
obdobím neúspìchu a frustrace, že život pasto-
ra mùže být plný zklamání a hoøkostí…

Bìhem studia se sice tu a tam nìjaká ta 
poznámka objevila a tušili jsme, že „na sboru je 
to tìžké“,  ale neslyšel jsem, že by se nìkdo z vyu-
èujících osobnìji sdílel o povaze zápasù, které 
na sboru prožíval. Myslím, že by bylo užiteèné, 
aby vyuèující – sami zkušení kazatelé – otevøenì 
hovoøili o tématech, jak se napøíklad vyrovnávat 
se zklamáním, jak pøekonat krizová období a po-
dobnì. Studenti ETS, kteøí se chystají na sbor, 
by mìli aspoò trochu vìdìt o zápasech, které je 
èekají.

3. Osobní duchovní život. Matnì jsem tušil, 
že jedna z nejdùležitìjších aktivit v životì pasto-
ra je modlitba. Neumìl jsem se ale modlit, a ani 
teï to ještì neumím. A pøesto je to základní pilíø 
kazatelova života. S tím vše stojí i padá. Myslel 
jsem si, že když pøipravím dobré biblické kázání, 
tak to vypùsobí samo o sobì nìjakou zmìnu, ale 
kázání bez modliteb je pouze prázdným bez-
mocným proslovem. Nìkteré vìci se nedají vyøe-
šit jinak než modlitbou a pùstem. Z modliteb 
pramení vize, síla k pøekonání frustrací i moud-
rost, jak pastýøsky sloužit lidem. Studenti ETS, 
kteøí chtìjí na sboru udìlat kus dobré práce, 
musí být lidmi modlitby.

–Jan Salaba–
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