
 
Aby jim bylo rozumět! 
Nejen mladým lidem se stává, že když mluví na veřejnosti, 
někteří neslyší, co říkají. Proto ETS od roku 2015 
spolupracuje s Lucií Endlicherovou, redaktorkou Radia 7. 
Všichni studenti hned v úvodu do studia dostanou 
individuální zpětnou vazbu ke svému mluvenému projevu. 
A díky hlasovému cvičení se mohou (pokud chtějí) v této 
oblasti zlepšovat. U studentů teologického zaměření to 
nezůstává na dobrovolnosti a v rámci homiletické přípravy 
se vyučující s odstupem roku či dvou vrací ke kvalitě jejich 
mluveného projevu. V roce 2018 začnou ETS opouštět 
absolventi s touto rétorickou průpravou. 

Jak na vedení bohoslužby 
Budoucí kazatelé se na ETS připravují na vedení 
bohoslužby již několik let formou víkendového kurzu.     
Od pátečního večera připravují bohoslužbu na danou 
neděli. Kurz vede kazatel a teolog Pavel Černý, který je 
zpravidla tím, kdo káže. Druhým vyučujícím je historik 
Tomáš Pavlíček, v tomto kurzu je však v roli hudebníka, 
který se ve svém sboru podílí na vedení bohoslužeb. 
Studenti se učí rozumět, jak do bohoslužby zapadá 
vyznávání hříchu nebo vyznání víry, sbírka nebo slavení 
svátostí. Každý student se pak na nedělní bohoslužbě 
podílí nějakým příspěvkem. Výuka liturgiky takto probíhá 
již od léta 2009. Doporučujeme všem, kdo se podílejí      
na vedení bohoslužby! 

Kazatelé z ETS 
V poslední době se občas objeví nepravdivá informace, že 
absolventi ETS nevstupují do služby (např. v Životě víry 
1/2007 v souvislosti s představením nového ředitele ETS).  

Naopak, lidé z ETS vstupují 
do zahraniční misie 
(naposledy v lednu 2016 
takto odjela jedna 
absolventka), do kazatelské 
služby (např. v roce 2016 
byl v CB ordinován jediný 
nový kazatel, který aktuálně 
na ETS dokončuje své 
studium teologie) a 
pochopitelně také do role 
starších sborů a vedoucích 
různých služeb v rámci 
církve nebo křesťanských 
organizací. U pastorační 
služby je to často tak, že    
na ETS studují ti, kdo tuto 
službu již vykonávají            
v takovém rozsahu, že je 
třeba položit hlubší základy. 
Je rozdíl mezi denním 
studiem (mladí lidé 
potřebují dozrát a osvědčit 
se) a dálkovým studiem 
(kazatelská ordinace 
nejednou přijde ještě během 
studia). Děkujeme 
korejským sborům v ČR, 
které se rozhodly finančně 
podporovat studenty 
směřující ke kazatelské či 
misijní službě. 
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OCHUTNÁVKA BLACKBRIDGE 
20. 5. 2017  

Zvažujete studium na ETS v programu BLACKBRIDGE? 
Jedinečná příležitost nasát atmosféru přípravy ke službě na ETS! 
Kde: Krupárna - středisko křesťanské ekologické organizace A Rosha 
Kdy: sobota 20. května 
Další informace na straně 2!

Kvalitnější příprava kazatelů



Nech Cambridge, pojď 
na Blackbridge... 
Počtvrté otvírá ETS roční studijní program pro mladé – 
Blackbridge. Pro příští rok je tu několik novinek. Vedení 
ETS vyhlíží 10 a více studentů, pro které nabízí i 
ubytování. 

Ochutnávka Blackbridge proběhne v sobotu 20. května. 
Více informací na stránkách www.etspraha.cz nebo          
na #blackbridge. 

Novinky pro rok 2017/18: 
• Příprava na ETS nově spojuje službu se studiem. 

• Studium bude nově doprovázeno skupinkou a 
osobním vedením učitele ETS Jiřího Bukovského. 

• V rámci kreditního systému je nyní možné si nastavit 
náročnost studia. Standardních je 60 kreditů za rok, 
lze si však zapsat až o 20 kreditů méně. 

Studentka Blackbridge to řekla takto: „Když jsem se 
dozvěděla, že bych mohla jít na ETS, byla jsem hrozně ráda. 
Podílím se na vedení mládeže a již nějakou dobu se pohybuji 
v církvi, ale nemám žádné biblické vzdělání. Neznala jsem 
historické pozadí knih a vůbec jsem nerozuměla některým 
starozákonním knihám. Bylo to pro mě zajímavé proto, že 
jsem se chtěla dozvědět více o Bibli a také si nechat poradit 
při své službě v mládeži.“ 
Vedení církve i vedení ETS je zajedno v tom, že služba má 
být součástí studia. Propojení studia s konkrétní službou 
podporuje, aby studenti byli nadále aktivně zapojeni       
ve své mládeži a ve svém sboru i v případě, že nebydlí      
ve středních Čechách či v Praze. Až 15 kreditů připadá        
na přímou službu v rámci odborných praxí (to představuje 
375 hodin v průběhu roku), k tomu přistupují další 
předměty přímo navázané na tuto službu. Dalších 10 
kreditů je vzdělávání cestou reflektované zkušenosti. 

Zbývající kredity do celkového počtu 40-60 tvoří předměty 
zaměřené na znalost Bible a její výklad, všeobecnou 
studijní přípravu ke studiu humanitně zaměřených oborů 
(cizí jazyk a studijní dovednosti) a další předměty             
v oborech pastorace, teologie a sociální práce. ETS je 
prostředím, kde se mladí lidé často poprvé setkají             
se zaujetím pro odborné otázky ve spojení s křesťanskou 
službou – sloužit Kristu znamená také učit se jazyky, 

poctivě studovat, pečlivě přemýšlet, naslouchat 
obdarovaným lidem mnoha staletí a kultur skrze jejich 
knihy, protože Bůh za to stojí, protože lidé, kterým 
sloužíme, za to stojí. 

Takto Blackbridge komentuje jiný student: „Studium       
na ETS předčilo mé očekávání, pastorace byla více 
praktická, než jsem očekával, a nové znalosti o Starém a 
Novém zákoně mě taky hodně bavily. Příjemně mě 
překvapilo, že jsme měli mnoho rozličných předmětů - jak 
teologické, tak pastorační. Předčilo to očekávání např. v pro-
bíraných věcech v předmětu Úvod do studia, kde jsem se 
dozvěděl mnoho užitečných věcí, které bych rozhodně ocenil 
už při studiu na VŠ. Také jsem nečekal, jak moc jsou          
na ETS důležité mezilidské vztahy, např. přátelské vztahy     
s učiteli a komunikace s nimi. Dále jsem byl vděčný za spolu-
žáky z jiných církví, to mě obohatilo. Myslím, že jediné 
očekávání, které se mi nenaplnilo, byla (ne)náročnost 
studia. Tady zřejmě záleží na každém účastníkovi 
Blackbridge, jak si to sám nastaví, kolik se toho chce 
naučit.“ 
Posláním ETS je připravovat ke službě. Hodnotami ETS 
jsou respekt – otevřenost – náročnost – služba – osobní 
růst – praktičnost. Všichni, kdo s nimi souzní, jsou zváni: 

• investujte jeden školní rok do přípravy na službu 
(získáváte zákonný status studenta), 

• následujte Ježíše Krista s novými výzvami na tělo i 
novými poznatky, 

• budujte vztahy v obohacující partě studentů z různých 
církví, 

• studium můžete po roce ukončit nebo v něm 
pokračovat - první rok se vám pak započítá, 

• v neposlední řadě se tím připravíte na další (třeba i 
jiné) studium. 

Ochutnávka Blackbrige se studenty ETS je připravena        
na sobotu 20. května ve východních Čechách. Studenti 
mají několikadenní soustředění a zájemci o Blackbridge 
jsou zváni se přidat na sobotu či na páteční večer a 
sobotu. Na konci ročního studia se každý může 
rozhodnout, zda    z ETS odejde, nebo bude ve studiu 
pokračovat. V takovém případě se mu všechny získané 
kredity započítávají do dalšího studia na ETS. 

Jan Valeš, ředitel ETS 

(Vyšlo v časopise Brána) 
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Bible v kostce 
Online kurz základních biblických 
znalostí 
Když se něco řekne „v kostce“, znamená to, že složité se 
vysvětlí po lopatě, obsáhlé a třeba těžko stravitelné     
ve vtipné zkratce, spletité a pestré v jasných, 
zjednodušujících konturách. Taková chce být i „Bible 
v kostce“, online kurz základních biblických znalostí: chce 
nabídnout přehled, pohled z výšky, chce uvést                
do základních souvislostí a klíčových detailů.  

Jako by se Písmo podobalo paláci s mnoha místnostmi, 
komnatami a sály, komorami a světlíky, a my jím 
procházeli. Celoživotní úkol? Ano, bezesporu, zásadně! 
Ale zorientovat se návštěvník může při troše dobré vůle – 
a s větší dávkou pozornosti - poměrně rychle. Bible se 
skládá ze Starého a Nového zákona; a ty se skládají 
z třicíti devíti, resp. z dvaceti sedmi knih (celkem tedy 
šestašedesáti); a tyto knihy zas můžeme rozdělit             
do několika skupin (dějepravné, poetické, evangelia, 
dopisy atd.). 

V online kurzu „Bible v kostce“ jsme si biblickou 
knihovnu rozdělili do celkem osmi skupin, osmi 
pomyslných „kostek“. Každá tato „kostka“ je sestavena 
z menších „kostek“ (jako když si s dětmi stavíte 
z Dupla), z jednotlivých biblických knih. A každá kniha 
sestává z menších oddílů, epizod, příběhů, kapitol atd., 
malých „kostiček“. A každá „kostička“ má právě svou 

barvu, své nezastupitelné místo, vypráví svůj příběh… 
spolu s ostatními, a právě tyto detaily a souvislosti 
chceme v kurzu v několika tazích načrtnout a po lopatě 
představit formou shrnutí, čtenářských úkolů a 
znalostních testů. Zatím se účastníci mohou 
„procházet“ starozákonními Pěti knihami Mojžíšovými 
a novozákonními evangelii, včetně knihy Skutků 
apoštolských. Chystáme otevřít po „kostce“ 
s dějepravnými a poetickými knihami Starého zákona 
a výhledově všechny části biblické knihovny, všechna 
křídla a patra onoho pomyslného paláce. 
Jak stávající účastníci kurz studují? Každý individuálně a 
svým tempem: někdo zlehka, nárazově, s dlouhými 
přestávkami, jiný průběžně, soustředěně, cíleně.          
V tzv. interpretačních cvičeních, oněch zmíněných 
čtenářských úkolech, každý účastník zas projevuje své 
zakotvení, církevní či necírkevní, svůj pohled na biblický 
text, své porozumění biblické zvěsti. S některými jsem 
mohl nad jejich krátkými elaboráty vést i delší mailové 
debaty – ptali se, chtěli slyšet víc, namítali, takže i já, 
učitel, jsem se učil. Jednou šlo o vztah víry a skutků, jindy 
zas o „psychologii“ farizeů. Takové debaty jsou jedině 
vítané a důležitější než splněné úkoly, zdárně odklikané 
testy. Účastníky osobně neznám a oni neznají mě – 
„poznáváme“ jedině své „rukopisy“, své myšlenky, své 
otázky. A – o to jde v kurzu především - poznáváme 
společně Bibli. Doufám, že nezůstane jen u poznání         
„v kostce“! 

David Beňa 
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Vzdělávací institut ETS – 
co nového? 
Krátká vyjádření účastníků vzdělávání 
Pastorace konfliktů a jejich prevence (říjen ZO 2016/2017/ 
Horizonty pro odbornou veřejnost: Litomyšl), vyučující Pavel 
Raus 

Výroky účastníků kurzů  
Petr Raus: „Velmi užitečný kurz, věnovaný aktuálnímu 
tématu a korigující některé špatné tradiční představy CB.”  

Didymos: „Kurz mi pomohl získat nástroje pro mou profesi 
a povzbudil mne v další práci.“ 

Jakub Škarvan: Kurz bych doporučil všem, kdo pracují         
s lidmi a musí se vyrovnávat s opozicí. Kurz je vhodný a 
užitečný pro všechny, kteří se někdy dostanou do kontaktu     
s člověkem.”  

Petr Šedý: „Kurz mi velmi přívětivým, přijatelným a 
srozumitelným způsobem přiblížil tématiku konfliktů          
v církvi. Forma semináře umožnila nejen kvalitní 
přednášku, ale také podnětnou diskusi s účastníky. Velmi 
kvalitní informace a profesionální provedení.” 

Horizonty 
• Bible v kostce, on-line průvodce čtením celé Bible, 

zápis možný ihned 

• Stud jako pastorační problém, Daniel Green,            
16. -17. června v ETS (Chvaly) 

• Vyučování dětí a mládeže, Bernhard Rothen,            
12. -13. října v Litomyšli 

Výuka dvou učitelů 
Na ETS působí přes 60 učitelů ze 6 různých církví               
v oborech sociální práce, teologie a pastorace. Mimořádnou 
příležitostí k bližšímu seznámení učitelů mezi sebou jsou 
kurzy, které vyučují dva vyučující. Dostanou sice menší 
finanční odměnu, než kdyby celý kurz učili sami, kurz však 
má své výhody: Především studenti získávají to nejlepší     
od dvou lidí, výuka je zajímavější a v něčem 
i komplexnější. Pokud jeden z nich onemocní nebo se         
z vážného důvodu nemůže již domluveného kurzu účastnit, 
akce tím není ohrožena. Několikrát takto vyučovali              
v Hranicích na Moravě Peter Cimala s Davidem Beňou.          
V dubnu Pavel Černý a Filip Žižka jeli takto do Opavy. 
Viktor Ber a Jan Valeš v březnu vyučovali kurz o knize 
Exodus, kde jeden knihu nahlížel očima biblisty a druhý 
očima systematického teologa. Učíme se jeden od druhého. 
Objednejte si do svého města kurz se dvěma učiteli ETS! 

Výchova politiků v Čechách 
ETS spolu s Institutem Williama Wilberforce vytvořila 
roční kurz, který spojuje praktickou zkušenost ze spolu-
práce s regionálním politikem (v rozsahu 150 hodin             
za rok) s odborným zázemím, které připravují: Pavel 
Hošek, René Drápala, Pavla Cimlerová, Roman Joch a 
Martin Frýdl. Kurz je určen mladým lidem, kteří se svou 
politickou dráhou teprve začínají. Informace a přihlášky 
na stránkách ETS / Institut. 

Absolventka ETS 
„Trochuliberálka“ mezi fundamentalisty 

Jsem členkou Církve bratrské a absolventkou ETS - Obor 
teologická a pastorační činnost. Formovaná tímto prostředím 
jsem se ocitla tváří v tvář prostředí konzervativní ruské 
baptistické církve v Novosibirsku. U sebe doma se považuju 
spíše za konzervativní, zde mě ovšem někteří vidí jako 
liberálku. V Novosibirsku se nachází baptistický seminář, 
který připravuje budoucí kazatele (čtyřleté denní či dálkové 
studium s titulem Bc., příprava je mnohem důkladnější        
ve srovnání s ETS) a má značný vliv na místní duchovní 
prostředí. Duchovní autority zde prosazují přísný biblicismus 
a to, o čem se u nás diskutuje a kde je svoboda názorů, je zde 
považováno za projev liberalismu. Chtěla bych se s vámi 
podělit o některá pozorování, která jsem učinila za dobu 
svého více než ročního pobytu zde. Upozorňuji, že v jiných 
městech a denominacích se situace může značně lišit. 
Své postřehy začnu z kázání, která shledávám jako hluboce 
biblická, exegetická a duchovně sytící. Je za nimi vidět větší 
příprava, úcta a láska k Bibli. Někdy jsou ale příliš 
akademická a chybí více svědectví ze života a ukázek, jak 
dané pravdy aplikovat do života. Jednou z prvních věcí, které 
jsem si v kázání po příjezdu všimla, byl silný důraz na bázeň 
před Bohem a Boží slávu. Máme se bát hřešit, protože Bůh je 
svatý, mocný a spravedlivý. Velmi často se tu mluví o Božím 
charakteru a o tom, že jej máme poznávat. Zdůrazňuje se 
důležitost posvěceného života a plného zaměření na Boha. 
Nejde v prvé řadě o to, abychom se my měli dobře a aby 
byly naplněny naše potřeby, ale aby byl oslaven Bůh. Místní 
teologie je přísně teocentrická. Západní teologii tu považují 
za člověkocentrickou a tudíž liberální. Světská psychologie je 
odmítána jako nebiblická a místo ní se uplatňuje výhradně 
biblické poradenství. Příkladem může být to, jak se dívat    
na odpuštění. Rada „Odpusť a uleví se ti” má být zaměněna 
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na „Odpusť, protože Bůh to po tobě žádá, a oslavíš jej, když 
mu budeš poslušný.” 
Spolu s výše uvedeným, což hodnotím pozitivně, tu ale 
zároveň vnímám nedostatek vyváženosti ve větším důrazu   
na Boží lásku a to, že bez pomoci Ducha svatého a Boží 
milosti nejsme schopni žít posvěcený život. Projevuje se tu 
tendence k zákonictví a určitému pokrytectví, protože se 
potírají viditelné hříchy, ale už se zapomíná na ty neviditelné 
uvnitř srdcí, které můžou být ještě závažnější. Často se tu    
na členském shromáždění uděluje napomenutí a zákaz účasti 
na večeři Páně členům sboru, kteří žijí v určitém hříchu. 
Některé věci by u nás možná nebyly viděny jako závažný 
problém a byla by větší benevolence. Uděluje se napomenutí 
například za půjčky a s tím spojené dluhy. Před sto lety se 
vylučovalo i za to, když byl člověk dlouhou dobu bez práce, 
čímž zahálel a zanedbával péči o rodinu. Když se situace 
nelepší, člověk je vyloučen ze sboru. V Česku jsem zažila 
vyloučení ze sboru spíše výjimečně, zde je to poměrně časté. 

V eschatologii jsou místní baptisti premilenialisti a 
dispenzacionalisti. Věří ve vytržení církve před velkým 
soužením. Na semináři jsou podrobně vyučováni                   
o posledních časech a příležitostně se toto téma probírá i     
ve sborech. V soteriologii jsou spíše arminiáni nebo se drží 
středová pozice ve smyslu „vše je předurčeno, ale volba 
existuje”. Kalvinisti jsou zde v menšině a v některých sborech 
kvůli nim došlo i k rozdělení, zatímco v jiných sborech žijí 
pokojně mezi názorovými oponenty. 

Je zde tradiční rozdělení rolí mužů a žen, o čemž se často 
vyučuje a pořádají se konference. Ženy nekážou a nejsou ani 
ve staršovstvu. Jakožto ty, kdo mají podřízenou roli, příliš 
nezasahují do otázek rozhodování. Někteří muži toho 
zneužívají a vyžadují bezvýhradní poslušnost žen (nejen 
svých) a odmítají si vyslechnout jejich názory a už dopředu 
je odmítají. Na místním semináři nemohou ženy studovat 
spolu s bratry, protože ten je zaměřen výhradně na přípravu 
kazatelů. Mohou ale studovat jiné obory v jiných městech, 
které jim pomůžou ve službě (např. dětem). 

Ve sborech je mnoho svobodných sester, protože je problém 
s ženichy v otázce kvantity (svobodných bratrů je méně) i 
kvality (ve sborech je mnoho bývalých alkoholiků, 
narkomanů i vězňů, kteří jsou věřící teprve krátce, mnozí        
z nich mají hepatitidu C nebo jsou HIV pozitivní). V otázce 
vztahů je zde přísnost. Nepodporuje se chození jako u nás, 
kdy se lidé poznávají a teprve pak se rozhodnou, chtějí-li se 
vzít. Odůvodňují to tím, že toho druhého je možné plně 
poznat teprve po svatbě. Svobodně se scházet je možné 
teprve po zásnubách, kdy pár ve sboru oznámí, že se chce 
vzít. Ke svatbě pak může dojít velice rychle. Objevuje se i 
názor, že když člověk žije posvěcený život s Bohem, je 
připravený plnit svoji roli v manželství jako službu Bohu, tak 
je vlastně jedno, koho si vezme, pokud je to v Kristu, protože 
Bůh dá do manželství vše potřebné. Láska je především 
rozhodnutí. Toho druhého budeš milovat v poslušnosti Bohu 
a city přijdou později. Chce-li se muž oženit, může jít 
k pastorovi a zeptat se na konkrétní sestru, která se mu líbí, 
či si vyžádat doporučení, kdo by se k němu hodil. (Nedávno 
se tak zasnoubila jedna sestra z našeho sboru, byla bratrovi 
doporučena. Znali se osobně dva týdny.) Tou lepší možností 
je, když se mladí lidé znají např. z mládeže nebo                  

ze skupinky. Co se týče kazatelů, ordinují se výhradně ženatí 
muži, proto se seminaristé snaží co nejdříve oženit.              
Na rozvody se tu pohlíží velice přísně. Jediným legitimním 
důvodem pro rozvod je nevěra partnera. Nevinná strana se 
pak může znovu oženit/vdát. Pokud k rozvodu dojde            
z jiného důvodu, vedení sboru může od rozvedeného 
požadovat zůstat svobodný. Rozvedení muži se neordinují. 

Jelikož je v Rusku problémem alkoholismus a drogy, je zde 
rozvinutá služba rehabilitačních a adaptačních středisek     
pro závislé či pro navrátilce z vězení. V některých sborech 
tvoří většinu bývalí rehabilitanti. Dále je tu rozšířená 
vězeňská služba (návštěva vězení a pomoc rodinám vězňů), 
návštěva dětských domovů, nemocnic, starých osob             
(ve sborech je mnoho starých sester), pomoc sociálně slabým 
rodinám a dětem. Vysílají se misionáři do malých měst a 
vesnic pro zakládání sborů.  

Někdy je zde nepochopení sociální služby typu prevence 
HIV/AIDS ve školách či vězení, kdy nejde o otevřenou 
evangelizaci. Podle mnoha místních bratrů se má církev 
věnovat pouze duchovní službě a šíření evangelia. Ostatní 
služby sociální pomoci jsou pouze pomocné. 

Místní baptisti neuznávají nadpřirozené duchovní dary, jako 
je mluvení v jazycích a proroctví, a nespolupracují s jinými 
denominacemi, protože chtějí chránit čisté biblické učení 
svých členů. Toto lze pochopit, protože v místních 
charismatických a letničních sborech dochází k mnoha 
extrémům v učení i praxi (rozšířená teologie prosperity a 
hnutí víry) v mnohem větší míře než u nás. 

Toto byl jen krátký výčet toho, co je zde jiné než v Česku. 
Závěrem bych chtěla říct, že díky studiu na ETS se mi 
rozšířily obzory a získala jsem větší přehled o tom, jak může 
vypadat církev, jak se může lišit v učení i praxi, a vědět, že 
Bůh je ve všech církvích přítomný a všude působí navzdory 
jejich odlišnostem (mluvím o ortodoxní církvi bez zjevných 
herezí). Proto můžu místní baptistické prostředí přijímat           
s větším nadhledem, orientovat se v názorových odlišnostech 
a nesnažit se hodnotit černobílým viděním, co je dobré, a co 
je špatné, ale chápat, že to je prostě jen jiné. A uprostřed 
toho všeho si můžu ponechat svůj názor (který je někdy 
shodný a někdy se liší od názoru místních) a přijímat ty, kteří 
mají názor jiný. Nebýt ETS, asi bych byla mnohem více 
zmatená a snažila se najít za každou cenu, kde je pravda, 
jaký je ten jediný správný přístup a kdo z nás (Češi či 
Rusové) se mýlí. Tedy vivat studiu na ETS! 

Eva 
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Studentská práce 
List Ignatia Smyrenským  
Reflexe  
Václav Janča, 2. ročník TPČ-T DS  
Kurz: Dějiny starověké církve  
Vyučující: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D., Mgr. Ester 
Pučálková  

I. Ignatios z Antiochie  
O Ignatiovi, biskupu syrské Antiochie, nám chybí mnoho 
životopisných údajů. Nevíme, kdy se narodil, jak uvěřil. 
(J.B. Lightfoot se na základě Ignatiova dopisu Římanům 
domníval, že Ignatios byl před svým obrácením pohan a 
pronásledovatel křesťanů.) I v tom, kdo jej ustanovil 
biskupem a kolikátým biskupem v Antiochii byl, není zcela 
jasno. Eusebeios jej dává do spojení s Janem Evangelistou, 
Řehoř Veliký s Petrem, Apoštolské konstituce zase se 
svatým Pavlem. Fischer dokonce v Ignatiových listech 
nenachází přesvědčivý důkaz, že by Ignatios znal apoštoly 
osobně. Za vlády císaře Trajána byl zatčen a odsouzen        
k trestu smrti, který měl být proveden v Římě. Tuto 
dlouhou cestu z Antiochie do Říma podstoupil jako vězeň 
přepravovaný vojenským oddílem. Jeho smrt se datuje 
buď v roce 107, nebo 115. Dopisy, ze kterých o něm víme 
nejvíce, napsal ze dvou míst – ze Smyrny (Efezským, 
Magnezijským, Tralleským a Římanům) a Troady 
(Filadelfským, Smyrenským a Polykarpovi). Jejich 
datování závisí na předpokládaném datu Ignatiovy 
mučednické smrti a uvádí se rozmezí let 105 – 115.  

II. Literární forma  
Jedinou literární formou Ignatiových spisů jsou dopisy, 
které sledují běžnou strukturu: pozdravy, hlavní sdělení 
(povzbuzení, varování, výzvy, učení), závěrečné pokyny a 
opět pozdravy.  

III. Místo sepsání, hlavní témata  
List Smyrenským Ignatios psal poté, co tímto místem 
prošel, z další zastávky v Troadě. Jedno ze dvou hlavních 
témat dopisu se objeví ihned po úvodních pozdravech a 
povzbuzeních, kdy Ignatios opakovaně používá slovo 
„skutečně“ při popisu Kristova vtělení – vyjadřuje se tedy 
velmi zřetelně proti vzmáhajícímu se doketismu a 
doketické myšlenky přímo cituje: „Ne jak někteří nevěřící 
říkají, že jen zdánlivě trpěl – to oni jsou jen zdánliví.“     
Při tomto výčtu věcí, které Kristus skutečně učinil, se 
Ignatios stává prvním autorem po pisatelích NZ, který 
hovoří o Ježíšově narození z panny.  

Z prvního důrazu na Kristovo skutečné vtělení Ignatios 
čerpá povzbuzení a sílu k mučednictví. Ve 3. oddíle 
poukazuje to, jak setkání s tělesně vzkříšeným Kristem 
apoštolům dalo schopnost „pohrdnout smrtí“. V dalším 
oddíle pak tento postoj shledává i u smyrenského sboru a 
sám se s ním (s postojem pohrdání smrtí a utrpením) 
ztotožňuje.  

Druhým výrazným tématem dopisu je role biskupa. Zde je 
Ignatios opět v něčem první. Lane o tom píše: „Ignatios je 
prvním, kdo zastává trojčlennou hierarchii představených: 
každá církev má mít jednoho biskupa, jemuž pomáhají 
presbyteři a diakoni.“ To, že na tom důrazně trvá              
v nejednom ze svých listů, ukazuje, že se toto uspořádání 
ještě zdaleka ne všude prosadilo (tak pozorují Klíčová,      
s. 61, Lane, s. 12). „Biskupa považuje za ohnisko jednoty 
proti rozkolům i proti kacířství.“  

V 6. oddíle zdůrazňuje potřebu víry a lásky: „… všecko je 
víra a láska, které nic nepřevyšuje.“ V 7. vybízí: „Ale    
před rozkoly utíkejte.“ A tyto důrazy spojuje v 8. oddíle    
ve výzvu: „Všichni se přidržujte episkopa jako Ježíš Kristus 
Otce a presbyterů jako apoštolského sboru.“ Oddíl uzavírá 
vysvětlením, proč považuje roli biskupa za klíčovou: „…
aby všechno, co se dělá, mělo pevný základ a bylo platné.“  

IV. Další témata  
Ačkoli jsou tato dvě témata v listu Smyrenským velice 
výrazná, nejsou jediná. Třetí Ignatiovo prvenství je také      
v tom, že jako první používá k označení církve výraz 
„katolická“ (obecná). Také znovu opakuje povzbuzení a 
vyjadřuje svou vděčnost Smyrenským za to, jak povzbudili 
oni jej. Několikrát se v dopise také objevuje téma pokání, 
či obrácení – Ignatios na jedné straně odsuzuje ty, kteří 
nevyznávají Kristovo vtělení, na druhé straně ovšem 
nezapomíná říct, že pokud se tito obrátí, budou opět 
přijati. Varuje před „dravci v lidské podobě“ a zároveň 
vyzývá Smyrenské, aby se za tyto „dravce“ modlili, a i 
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Blanka Škodová tento školní rok ukončí svou službu               
na studijním oddělení. Studenti si velmi cení jejího laskavého a 

vstřícného přístupu. 

Na fotce se s ní loučí spolupracovníci v ETS.



když je případné obrácení velmi těžké, vyznává, že „moc 
nad tím má Ježíš Kristus“. Tato vyváženost přísnosti a 
laskavosti, spravedlnosti a milosrdenství je velmi 
působivá, protože v dílech mnoha dalších autorů se spíše 
setkáváme s odsuzujícími výroky bez možnosti odpuštění.  

V. Dnešní perspektiva  
Z dnešního pohledu se může zdát zarážející Ignatiův 
důraz na roli biskupa, obzvláště když je vyjádřen výroky 
typu „bez episkopa ať nikdo nedělá nic, co by se týkalo 
církve“ a „není dovoleno bez episkopa ani slavit večeři 
lásky“. S vědomím, kam až tato biskupská autorita 
historicky dospěla, není lehké opět věřit tomu, že by toto 
měla být správná podoba sboru. Ovšem přihlédneme-li     
ke skutečnosti, že tehdejším sborům chyběla právě tato 
historická zkušenost a že čelily velmi silným vlivům 
ohrožujícím čistotu učení, lze pochopit, že jiná cesta 
zřejmě nebyla. Ostatně z Ignatiova listu Polykarpovi, 
smyrenskému biskupovi, je vidět, že Ignatios na biskupa 
kladl takové nároky, aby zaručil, že pravomoc úřadu 
nebude zneužita. 

Použitá literatura:  
CROSS, F. L., LIVINGSTONE, E. A. (ed.)., The Oxford 
Dictionary of the Christian Church. 3rd Revised edition. 
vyd. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. 
ISBN 978-0-19-280290-3.  

ELWELL, Walter A., COMFORT, Philip W. (ed.)., Tyndale 
Bible Dictionary. Wheaton, Ill: Tyndale House Publishers, 
2001. ISBN 978-0-8423-7089-9.  

FISCHER, Joseph A., Die Apostolischen Väter. [s.l.]: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956.  

KLÍČOVÁ, Marcela, Vzestup křesťanství: dějiny prvních 
pěti století církve. Praha: Návrat domů, 2009.            
OCLC: 320408989. ISBN 978-80-7255-190-3.  

LANE, Tony, BARTOŇ, Jiří, Dějiny křesťanského myšlení. 
Praha: Návrat domů, 1996. OCLC: 36508295.              
ISBN 978-80-85495-47-8.  

VARCL, Ladislav, DRÁPAL, Dan, SOKOL, Jan, Spisy 
apoštolských otců. Praha: Kalich, 2004.                      
OCLC: 85121486. ISBN 978-80-7017-003-8. 
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HORIZONTY 
kurzy pro veřejnost 

Dějiny středověké církve (dálková forma) 
Učitelé: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D., Mgr. Ester Pučálková 
Začíná: 03. 06. 2017 

Stud jako pastorační problém 
Učitelé: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D., Daniel R. Green, Ph.D. 
Začíná: 16. 06. 2017 v ETS (Chvaly) 

Bible v kostce, on-line průvodce čtením celé Bible, zápis možný ihned 

Vyučování dětí a mládeže, Bernhard Rothen, 12. -13. října v Litomyšli 

Objednejte si přímo do vašeho města „hotovky” z nabídky ETS nebo vzdělávání šité 
na míru. Kontaktujte ředitele ETS na telefonním čísle +420 281 927 136 
nebo e-mailem reditel@etspraha.cz.



Evangelikální fórum 2017 
Stálo to za to! Nejvíc mě zaujala přednáška Jiřího 
Bukovského: Evangelium podle Ježíše. Byly to dokonale 
zhuštěné dějiny světa. Ta základní událost na světě, dobrá 
zpráva, že „král přichází“, prostupuje už od začátku dějinami 
židovského národa i světa. 

Ve své přednášce Bukovský řekl: „Evangelium je 
vyvrcholením celého příběhu v Bibli. Je to nejen evangelium 
o Ježíši, ale i to, co hlásal. Nehledejme evangelium, celý 
příběh je evangelium!“ Přednášku doplňovala vtipná 
presentace. Záznam si bude možné poslechnout na stránkách 
www.etspraha.cz 

Na EF se už čtvrtým rokem úspěšně zabydlely tzv networky. 
Já jsem měla možnost zúčastnit se setkání „Politika a 
společnost“, které se zabývá tématy jako je svoboda svědomí 
a vyznání, sociální spravedlnost, vztah k cizincům a 
menšinám, vztah k islámu, ochrana pronásledovaných 
křesťanů, rodinná politika, ochrana života, sexuální výchova 
a další etické otázky ve školství atd. Tento network 
připravuje Institut Williama Wilberforce a vede jej jeho 
ředitel Mojmír Kallus. I letos byli pozváni zajímaví hosté: 
bývalá ministryně Helena Válková – poslankyně Parlamentu 
ČR, Veronika Sedláčková – novinářka a moderátorka, Jan 
Talafant – ředitel Nadačního fondu Generace 21 a Olga 
Richterová – politička, zastupitelka na Praze 10.  

Velmi zajímavé bylo slyšet příběh o Nadaci Generace 21 
z úst jejího ředitele. Opravdu skoro neuvěřitelný příběh, kdy 
se několik lidí rozhodlo zkusit zachránit aspoň některé 
křesťany z válečných hrůz na Blízkém východě. „Projekt byl 
úspěšný,“ řekl Jan Talafant, „několika lidem jsme zachránili 
život a to byl náš plán.“ Vyprávěl, jak to prožíval on i jeho 

rodina, jak se učil jednat s médii, o těžkých chvílích i radosti 
z Boží pomoci. Vyslechli jsme si i dobré a praktické rady. 
(Záznam semináře bude na www.wilberforce.cz.) 

Anna Slobodová, KS Praha 

Evangelikální fórum je výjimečné setkáváním českých 
křesťanských vedoucích, kteří usilují o růst Božího království, 
a to nejen ve sborech, ale i ve společnosti. Líbí se mi, že 
kombinuje skvělé české a zahraniční řečníky (tentokrát 
v Česku naturalizovaný Američan Ted Turnau) i setkávání      
v plénu a ve skupinách. Významnou součástí byly tématické 
workshopy vedené předními odborníky i praktiky, jejich 
počet byl letos rekordní – osm. Pokládám za důležité, 
abychom jako křesťané měli obrázek o tom, co se na deno-
minačním poli děje, a abychom se nechali inspirovat 
myšlenkami širšího evangelikálního okruhu. Proto jsem        
na úvodní večer pozval členy naší skupinky.  

Tomáš Dittrich, starší KS Praha 
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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 Anna Slobodová, sazba Richard Kraus 

Jiří Bukovský

Helena Válková, bývalá ministryně spravedlnosti ČR a 
poslankyně parlamentu ČR  

Příští termín: 20. - 21. 2. 2018 
www.evangelikalniforum.cz

http://www.evangelikalniforum.cz
http://www.evangelikalniforum.cz

