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Co tím chtìl Bùh øíct?
Vánoce jsou neodmyslitelnou souèástí naší 

kultury, tradic, rodinných setkání i marketin-
gových kalkulací. Pøes všechen shon, zmatek 
a práci navíc, která se s nimi pojí, je máme – 
vìtšinou – rádi. Narušují stereotyp pochmur-
né zimy, pøinášejí zmìnu – už øecký filosof 
Démokritos øíkal, že: „Život bez svátkù je jako 
dlouhá cesta bez hospod.“ 

Ale co myslíte, je možné zažít v letošních 
svátcích ještì nìco nového? Nìjak je odlišit od 
té øádky - u nìkoho už možná úctyhodné øady - 
všech Vánoc našeho života? Znovu vzpomí-
nám na první Vánoce, ony betlémské události, 
které nás mohou, vìøím, obohatit i dnes. 
O èem vlastnì byl celý ten poetický pøíbìh 
Jezulátka, který všichni tak dobøe známe snad 
už od kolíbky? Co chtìl Bùh øíct tím, že poslal 
na náš svìt svého Syna Ježíše?

Bùh, který stvoøil èlovìka, v nìm našel zalí-

bení. Bùh, který má a vždycky mìl zájem 
o všechny lidi, nechce jen tak sedìt v nebi a dí-
vat se na svìt pasivnì jako na televizi. Bùh, 
kterého popisuje Bible, zatoužil po èlovìku. 

Po tom být s ním, navázat s ním vztah, plnì mu 
rozumìt, podìlit se sním o všechny radosti 
i tìžkosti života. A tak se narodil v lidském 
tìle. Nezdráhal se pøijmout na sebe všechna ta 
omezení, co už s naší lidskou existencí souvi-
sejí. A tak On, Bùh, Pán a vládce svìta prožil, 
jak je to nepøíjemné, když vám rostou první 
zuby, když se ztratíte rodièùm ve velkém 
mìstì, když na vás dospìlí nemají èas, a pak - 
jaké je mít mozoly a tìlo bolavé od práce, jaké 
je to spát s pøáteli pod širákem, jaké to je nevin-
nì trpìt...

To všechno zaèalo v Betlémì, o tom byly 
první Vánoce - Bùh má zájem o èlovìka. Chce 
mu být blízko. Nebe se prolomilo na zem, andì-
lé to nemohou vydržet a nadšením propukají 
v hlasitý jásot. A o tom všem mohou být i ty 
Vánoce letošní. Ze srdce bych Vám to pøála.

–Jana Šrámková–
(tento èlánek vznikl jako dvouminutová 
vánoèní rozhlasová úvaha do pøedmìtu 

Mediální komunikace na ETS) 

Dohoda o spolupráci mezi knihovnami
Fuller Theological Seminary a ETS

Na krátkou návštìvu Prahy pøijel vedoucí 
knihovny Fuller Theological Seminary v Pasa-
denì (USA) Dr. David Bundy spolu se svou 
spolupracovnicí Danielou Matei. Pøi této své 
druhé návštìvì ETS podepsal dne 26. listopa-
du 2004 spolu s øeditelem ETS dohodu o spo-
lupráci mezi knihovnami obou semináøù. Tato 
dohoda s okamžitou platností umožòuje stu-
dentùm a uèitelùm ETS pøístup z naší poèíta-
èové uèebny prostøednictvím internetu ke 
všem databázím a textovým materiálùm, 
které jsou k dispozici studentùm Fuller 

Theological Seminary. Znamená to mimo jiné 
pøístup k textùm 15 000 odborných èasopisù, 
jejichž èlánky si bude možné vyhledat a v pøí-
padì potøeby vytisknout. Studenti a uèitelé 
teologie, psychologie, pastoraèní a sociální 
práce tak získají jedineèné místo v Praze, kde 
budou mít pøístup k obrovskému množství 
odborných informací.

Pøi pøíležitosti této zahranièní návštìvy se 
konala též malá slavnost, pøi níž byla novì 
zprovoznìna poèítaèová uèebna ETS, kde 
bude v brzké dobì pro potøeby studentù k dis-

pozici deset poèítaèù s celodenním pøístupem 
na internet.                 –Karel Taschner–

David Bundy a Karel Taschner podepisují smlouvu
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Co je èlovìk, že na nìho pamatuješ, syn 
èlovìka, že se ho ujímáš?
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Pohodlnì se usaïte, nechte všechny povin-
nosti za sebou a stisknìte tlaèítko ovladaèe. 
Na velké obrazovce se objeví modré nebe 
a èervená pùda. Jak se k vám obraz pøibližuje, 
pomalu se stáváte jeho souèástí. Zaslechnete 
pronikavý zpìv èernošských dìtí – to z dálky 
pøijíždí školní autobus. Vmísí se nesrozumi-

telné klábosení a smích. Zhluboka se nadech-
nìte, vzduch je vlhký, protkaný novými vùnì-
mi. Teï se mùžete rozhlédnout, radìji pomalu, 
nejprve postùjte na místì. Na všech stranách 
kolem vás procházejí ženy zavinuté do barev-
ných látek. Nìkteré nesou velké množství 
banánù na hlavì, na zádech dìti a vesele roz-
pøahují ruce v hovoru. Zezadu i zpøedu se valí 
kola s nejrùznìjšími náklady – pytli mouky 
nebo rýže, s ovocem, zeleninou i lidmi. Jedno 
z nich veze na nosièi devìt bambusových køe-
sílek naskládaných do výšky! Vítejte v Africe. 
Procházíte se jedním z dùležitých mìst na seve-
ru Ugandy, jste v Arua. 

Po chvíli zbystøíte a dojde vám, že smích a po-
køikování kolemjdoucích vlastnì náleží vám. 
Sem tam se ozve nìco jako: „Muzungu (bìlo-
chu) you give me my money!“ Nebojte se, 
neprovádíte nic nezvyklého, dokonce jste oble-
èeni, jak se zde sluší. Zbavte se jakýchkoli trap-
ných pocitù, ti lidé mají radost, líbíte se jim 
a trochu s vámi hrají hru, kolik toho vydržíte. 
Buïte proto pøirození a zkuste na sobì nene-
chat znát, že jste tu nováèci, mohlo by vás to 
zbyteènì stát pár ugandských šilinkù navíc. 
Nìjaké dny potrvá, než si èlovìk pomalu zvyk-
ne na toto prostøedí, zvláštì vklouzne-li do nìj 
tak rychle jako Vy teï a jako já letošní léto.

Základna misijní organizace YWAM 
(Yought With a Mission) leží na pøedmìstí, 
kde v chatrèích a tukulech okolo žije mnoho 
súdánských uprchlíkù. Když jsme na ní 
s Maggie, která sem pøijíždìla již podruhé, 
dorazily, nebyly jsme si jisté, co nás následující 
dva mìsíce èeká, ale vìøily jsme, že jsme tu 
správnì, a že pro nás náš Pán pøipravil práci, 
ve které budeme moci být pøínosem a zároveò 
samy rùst. Byly jsme pøipravené vìnovat se 
dìtem, brzy se však ukázalo, že najít místní 
spolupracovníky pro vytvoøení nìèeho jako je 
dìtský klub není nadìjné. Ve vìtšinì køes�an-

Co se stalo se zemí Kúš, jací jsou její lidé
a jací jsme my? aneb Léto v jižním Súdánu

ských sborù (bylo zde více rùzných církví) tu 
práce s dìtmi nefungovala. Rozhodly jsme se 
tedy uspoøádat setkání pracovníkù z dvou 
nedìlních škol, pøedat jim rùzné nápady a ra-
dy, sdílet se s nimi a modlit se. Druhou velkou 
událostí v okolí Arua pro nás bylo spøátelení se 
s jednou dùležitou muslimskou rodinou a že-
nami v jejich vesnici. 

Po ètrnácti dnech jsme opouštìly Arua, aby-
chom se pøesunuly do jižního Súdánu na mod-
litební horu nedaleko mìsteèka Kaya. Øíkám-
li mìsteèka, pøedstavte si èervenou silnici táh-
noucí se mezi množstvím tukulù rozházených 
po obou stranách a stoupajících vzhùru po 
svahu. Jižní Súdán je krásná, zvlnìná a v obdo-
bí deš�ù zelená zemì. Žijí zde lidé z mnoha rùz-
ných kmenù, válka je dávno promíchala úze-
mí-neúzemí. Momentálnì tu již nìkolikátým 
rokem vládne Sudánská lidová armáda 
(SPLA) a pobyt je tu v doprovodu Afrièana 
bezpeèný i pro bìlocha.

Na úpatí modlitební hory se pastorovi a jeho 
ženì podaøilo zaèít první ètyøi tøídy školy. Píši 
zaèít spíše než zøídit, nebo� jde o ètyøi nebo pìt 
provizorních tukulù, jejichž vybavení sestává 
obvykle z dvou døevìných lavic. Není zde 
mnoho svìtla, takže pøi hezkém poèasí je lépe 
vzít dìti ven. Bìhem našeho tøítýdenního poby-
tu jsme ve škole uèily angliètinu, zemìpis 
a psaní. Podaøilo se nám vyrobit pro dìti 
písanky. Bylo kouzelné vidìt, jak se nìkteré z 
nich bìhem tak krátké doby zlepšily. Školy na 

Pøímluvy za ETS –
– modlitební pøedmìty
+ PONDÌLÍ: studenti teologického 

zamìøení (rozpoznání povolání ke 
službì – oblast služby, zdolání obtíží 
pøi studiu øeètiny a hebrejštiny, zodpo-
vìdný pøístup k Písmu, zapojení do 
služby v dobì studia)

+ ÚTERÝ: studenti pastoraèního zamì-
øení (osobní duchovní život, schop-
nost vcítit se do situací druhých, ocho-
ta pøinášet obì�, základní orientace v 
teologii jako východisku pro pastoraci, 
spojení odborných pastoraèních pøed-
mìtù s praxí)

+ STØEDA: uèitelé (tvoøivé pøedání 
vyuèované látky i životních zkušeností, 
èasové zvládnutí kvalitní výuky vedle 
jiného zamìstnání, zdárný prùbìh 
postgraduálního studia, navazování 
osobních kontaktù se studenty)

+ ÈTVRTEK: dálkové studium (zvlád-
nutí kombinace zamìstnání, služby, 
studia a rodinného života, požehnání 

pro rodinu manželù Brownových, v je-
jichž domì se koná øada víkendových 
soustøedìní)

+ PÁTEK: vedení ETS a další pracov-
níci (budování pìkných vztahù mezi 
kolegy, moudré vedení studentù, Boží 
pøítomnost pøi jednáních Rady ETS)

+ SOBOTA: získávání finanèních zdro-
jù (dobré hospodaøení, vybudování 
vìtšího okruhu pravidelných drobných 
dárcù, dobrý ohlas projektu Adopce 
studentù ETS, pochopení u zahraniè-
ních i tuzemských institucí podporují-
cích vzdìlávání – vèetnì našeho státu 
a jeho dotací školství)

+ NEDÌLE: rozvoj semináøe (moud-
rost pro vedoucí všech kateder ETS 
a jejich spoleèné hledání studijního 
programu, který by pøipravil dobøe 
vybavené služebníky a dával jim mož-
nost v pøípadì zájmu pokraèovat v na-
vazujícím dalším studiu)

Za absolventy ETS,
tentokrát trochu jinak

Svatba, na kterou
se nezapomene

Studenti ETS, pamìtliví nauèení svého šeri-
fa – pardon – bratra øeditele Karla Taschnera, 
mají pøi výbìru celoživotního partnera znaènì 
usnadnìnou úlohu. Zatímco ostatní smrtelní-
ci musí hledat toho pravého (tu pravou) mezi 
stovkami a tisíci svých bližních, naši studenti 
se jen dùkladnì rozhlédnou v okruhu svých 
spolustudentù (spolustudentek) a mají vybrá-
no a vyhráno. Dalším, jistì ne posledním dùka-
zem byla svatba Ondry Kubeèky a Petry, do té 
doby Rámišové. Oba absolventi ETS absolvo-
vali v pátek 24. záøí 2004 spoleènì s øadou 
svých pøíbuzných a pøátel opravdu netradièní 
svatební den. 

Prùbìh onoho dne vyvracel vžitou pøedsta-
vu, že jediným svalem, který svatební hosté 
musejí na svatbì namáhat, je žaludek. Svatba 
Péti a Ondry se totiž odehrávala na samém vrcholu Lysé hory v Beskydech. Pouze starší 

a nemocní svatebèané mìli šanci nechat se 
nahoru vyvézt autem. (Mezi nimi byl ovšem 
i ženich, který v pravou chvíli nastydl a pøišel 
tak o možnost „vychutnat“ svùj nápad na 
vlastní nohy...) Nevìsta, oddávající a všichni 
ostatní museli ten velekopec vyšlapat po 
svých. Vystupovalo se z nìkolika smìrù, nej-
poèetnìjší skupina šla z Visalájí asi 8 km. 
Cesta na vrchol trvala v obèasném dešti nìco 
pøes dvì hodiny. (Autor tohoto pøíspìvku vyná-
šel na zádech v batohu na Lysou horu velkou 
rodinnou Bibli, dárek pro novomanžele od 
èelákovického sboru, a s úctou vzpomínal na 
nìkdejší kolportéry Biblí.) 

Když všichni poutníci došli a uschli, zaèal 
obøad. Plánován byl pùvodnì pod širým 
nebem, ale kvùli zimì a dešti jsme všichni rádi 
vzali zavdìk pøístøeším horské chaty. Zpívaly 
se písnì za doprovodu kytary. Bratr Taschner 
kázal a oddával hned vedle pípy, což se mu asi 
mockrát v životì nepoštìstí. Ondra s Pé�ou si 
slíbili lásku a vìrnost. Byla to hezká svatba, 
prožitá v radosti a svobodì Božích dìtí. Jistì 
na ni hned tak nezapomeneme. 

Starší úèastníci se v prùbìhu veèera rozchá-
zeli a rozjíždìli zpìt do civilizace, mladší 
pøespali na chatì a podnikli ještì druhý den 
výlet do Štramberka. Díky Kubeèkovým a hlav-
nì Pánu Bohu za všechno.              –Jan Luhan–

Svatby 2004
V roce 2004 se uskuteènil nezvyklý poèet 

svateb studentù (S), absolventù (A) a uèi-
telù (U) ETS. Do stavu manželského 
vstoupili:

% Eliška Havelková (S) + Tomáš 
Landovský

% Alice Hoffmanová (A) + Ondøej 
Danielovský

% Petra Rámišová (A) + Ondøej 
Kubeèka (A)

% Iva Martínková (S) + Štìpán 
Vršanský

% Alice Malyszová (S) + Martin Biolek

% Lenka Skalková + Bedøich Smola 
(A)

% Blanka Cimbulková (A) + Jan Mach

% Petra Štifterová + Pavel Plchot (A; 
U)

% Eva Hanušová (A) + Jan 
Matuška

% Darja Borská (A) + Peter Juhašèik

% Gabriela Klimentová (A) + Roderik 
Mihel

% Eva Macková + David Beòa (U)

jihu Súdánu, do kterých si ne všechny dìti 
mohou dovolit chodit, prakticky nefungují, a 
tak jsme rády pomáhaly uèitelùm øešit nìkteré 
organizaèní problémy s rozvrhem a zamìøe-
ním uèiva.

Tøetí etapa naší cesty zaèala pøesunem na 
základnu YWAM do Súdánského mìsta Yei. 
V okolních vesnicích jsme navštìvovaly lidi, 
žijící èasto ve velmi primitivních podmínkách, 
povídaly si s nimi, modlily se a drobnì je obda-
rovávaly voskovkami, omalovánkami nebo 
vitamíny. Pro mne to byly výjimeènì vzácné 
a dojemné okamžiky.

Když jsem se ještì v Praze tìšila na spoleè-
nost afrických dìtí, se zájmem o dìtskou kres-
bu jsem naplnila pùl svého batohu voskovka-
mi a ètvrtkami. Mùj plán byl získat za nì výmì-
nou obrázky afrických domovù a rodin. 
Zezaèátku se to zdálo bláznovstvím, ale hlav-
nì díky naší práci ve škole se nám podaøilo uko-
øistit od súdánských dìtí pøekrásné výtvory 
a ještì mnoha z nich udìlat velikou radost 
nìèím pro nì zcela neobvyklým a nedosažitel-
ným.

Tato místa, která jsem v Africe navštívila, 
byla úplnì jiný svìt. Stanete se tam mnohem 

vzdìlanìjšími a dospìlejšími než v Evropì. 
Èas tam nehraje roli, na vše je ho dostatek, a ra-
da, kterou mi Maggie na zaèátku dala, myslím 
vystihuje, co práce tamního misionáøe obnáší: 
„Hlavnì si toho moc neplánuj a buï pøiprave-
ná kdykoli dìlat cokoli a nic.“

Jsem velmi vdìèná za všechny, kteøí mì v té-
to cestì podpoøili a dìkuji Tomu, který nás 
takhle „rùznobarevnì“ stvoøil, protože to, co 
jsem toto léto prožila, mì nemohlo nezmìnit. 
Vždycky jsem toužila, aby s mým tvrdým srd-
cem pohnula konfrontace s chudobou dru-
hých. Je tìžké vidìt, že nìkdo nemá napøíklad 
u nás bìžnì dostupnou zdravotní péèi. Pøesto 
moje reakce nebyly takové, jaké jsem èekala. 
V Africe jsem potkala lidi, kteøí se radují ze 
života a z víry v Boha ve své jednoduchosti 
a pro nás skromných podmínkách, ale také 
takové, kteøí pravdìpodobnì nebudou nikdy 
spokojeni s tím, co vlastní. Jako by se to samé 
nedalo vidìt u nás a asi kdekoli na svìtì.

Ustala vùnì, zpìv a tanec i jednoduchost, 
zmizela èervená pùda pod nohama. Jsme zpát-
ky v pobláznìném bludišti Prahy. Zaèíná se na 
nás znovu hrnout spousta podivných starostí  
zaplatit úèty od mobilu, prodloužit knížky
v knihovnì, poøídit si tramvajenku… Bolí mì 
pohled na unavené tváøe lidí okolo, svázaných 
otroctvím konzumu, kterým z kapsy èouhá 
seznam „dnes ještì musím“. Zdá se to více než 
nesmyslné, když by se èlovìk mnohem radìji 
pomalu a klidnì vydal ke studni pro kbelík 
vody, aby se mohl pøed tím, než slunce zapad-
ne, ještì umýt. Poté usednout s ostatními 
okolo ohnì a za zvuku bubnù rozlupovat sko-
øápky burákù.

–Anna Víšková, studentka 3. roèníku 
pastoraèního zamìøení–
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