
Výroční zpráva za rok 
2015/2016 (vybraná část) 
Jak řešit malý počet denních studentů? 

Proč by seminář měl udržovat denní formu 
studia, když je ekonomicky i organizačně 
problematická? Počty denních studentů na teo-
logických školách jsou hluboko pod optimem.   
V případě ETS se to týká také oboru pastorační a 
sociální práce, neboť i v tomto oboru studují 
téměř výhradně věřící lidé. 

Padají otázky, proč ETS denní studium rovnou 
nezavře, když se stává, že v některém 
specializovaném předmětu vyššího ročníku má 
učitel před sebou 2 studenty? Studentům by 
větší parta byla milejší. Leckdy samotná příprava 
na službu menším počtem studentů trpí. Také 
riskujeme, že učitelé ztratí motivaci ke své velmi 
důležité službě. Trochu nadneseně lze říci, že 

čím méně denních 
studentů, tím více 
starostí s nimi škola 
má. 

Nejkritičtějšími byly 
roky 2011-2012, kdy 
Kolegium ředitele 
pracovalo s několika 
scénáři, jedním z nich 
bylo i postupné 
uzavření denního 
studia. Přípravy na ba-
kalářském programu 
s Mezinárodním 
baptistickým 
teologickým seminářem 
přinesly důležitý 
impulz: chápat 1. roč-
ník denního studia jako 
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samostatné roční studium pro současné mladé 
lidi. Tento program, nazvaný Blackbridge, 
přivedl v posledních třech letech nové studenty. 
To však zásadně nezměnilo situaci ve vyšších 
ročnících. 

Posláním ETS je duchovně, odborně a 
prakticky připravovat na službu v církvi a    
ve společnosti.  
Potřebuje takovou přípravu také mladá 
generace? Patří k poslání ETS usilovat o denní 
formu studia? Je to v zájmu církve a 
společnosti? 

Následuje odpověď, která vysvětluje investici 
energie a prostředků do udržení denního studia. 
Nelze čekat, že všechny čtenáře přesvědčí. 
Rozhodně však vyjadřuje poděkování a ocenění 
vyučujícím, kteří jsou tak či jinak ochotni sdílet 
tuto linii a připravovat se na vyučování, jako by 
jejich přednáškám naslouchalo desetkrát tolik 
studentů, což by více odpovídalo kvalitě jejich 
práce. Následující argumenty se týkají 
především teologického oboru, sociální práce se 
týkají přiměřeně. 
V letech 2011-12 bylo Kolegium ředitele 
připraveno spustit plán zavření denní formy 
studia. Hlavním důvodem, proč se tak nestalo, 
však bylo uvědomění si toho, že církev potřebuje 
nejen absolventy dálkové formy studia, 

potřebuje také absolventy denního studia. Je 
dlouhodobým i globálním trendem, že na křes-
ťanskou službu se připravují především lidé      
ve středním věku, kteří studují při zaměstnání, 
zapojeni do služby, většinou jsou v manželství a 
někteří z nich pak vstupují do plnoúvazkové 
služby. ETS již je delší dobu vědomě školou 
především pro dálkové studenty. Není tedy 
sporu o tom, kdo je typickým studentem ETS, 
proč by se však měl věnovat mladým? Důvodem 
pokračování denní formy studia tedy je 
uvědomění si toho, že církev potřebuje nejen 
osvědčené křesťany, kteří si doplní vzdělání       
v průběhu života, ale také ty, kteří do 
produktivní fáze života vstoupí s již dokončeným 
teologickým vzděláním. Jsou lidé, kteří udělají 
dobře, když se již v rané dospělosti na službu 
intenzívně připraví. 

Proč vlastně počet denních studentů považujeme 
za malý? Jeden důvod je finanční – financování 
ETS je dlouhodobě napjaté, takže se nad ním 
vznáší existenční otazník. Hlavním důvodem 
však je to, že ve vyšších ročnících denního studia 
již nepracujeme se skupinami, ale s jednotlivci. 
A to komplikuje organizační chod školy. Pokud 
by se tedy podařilo najít odpovídající formu 
výuky a její financování, počet denních studentů 
nemusí být problémem. 
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KNIŽNÍ NOVINKA: ISLÁM JAKO VÝZVA PRO KŘESŤANY 
AUTOR: PAVEL HOŠEK    
„Aktuální, čtivá a důležitá. Kniha Pavla Hoška vnáší do diskuze o islámu 
perspektivu křesťanské víry. Poučeně, srozumitelně, ale nikoli triviálně autor 
uvádí čtenáře na cestu ohledávání vlastních hodnot, osobního přesvědčení i 
samotných základů vlastní víry. Co je adekvátní křesťanskou reakcí na „islám-
skou výzvu“ současnosti? V rukou držíte jedinečné pozvání k reflexi této 
otázky.“ 

Doc. PhDr. Jan Hábl, PhD., pedagog, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad 
Labem.  

Vydal: Návrat domů



V Církvi bratrské je patrná prohlubující se 
kulturní propast mezi mladou porevoluční 
generací a vedením sborů v tom, že zatím nebyl 
ordinován jediný kazatel CB, který se narodil    
po roce 1989. Věk ordinovaných se zvyšuje a     
s ním i věkový průměr kazatelského sboru. Další 
důvod pro zachování denního studia tedy je       
v tom, že mladí za to stojí. Získat je pro in-
tenzívní a rozsáhlou teologickou přípravu není 
snadné. Stojí však za to, abychom se o to 
pokoušeli. Tento rozhovor ve snaze získat 
mladou generaci kladně ovlivňuje činnost ETS. 
Připravovat na službu (viz poslání ETS) je samo 
o sobě službou – seminář je v roli služebníka 
Krista a jeho církve. 

Vědecká a další tvůrčí činnost 

Strategický význam má prosincové rozhodnutí 
vedoucích kateder o dlouhodobém odborném 
záměru. Vedoucí kateder (obdoba vědecké rady 
na vysokých školách) se této otázce věnovali dva 
roky, jejichž cílem bylo podrobné zvážení 
možností ETS a toho, co je potřeba. V rozhovoru 
se všemi vyučujícími bylo nakonec rozhodnuto, 
že seminář se nyní bude po dobu několika let 
věnovat otázkám odpuštění a smíření, a to 
způsobem, který integruje obory vyučované     
na ETS (teologii, pastoraci a psychologii, 
sociální práci). V červnu proběhl jednodenní 
seminář s Danielem Greenem pro učitele 
teologie o vývoji tohoto tématu v poslední době 
v psychologii a pastoraci v USA. Nyní je třeba 
pro tento záměr hledat finanční i personální 
zdroje. 

Knihovna: Díky sponzorům se podařilo zrychlit 
katalogizaci knih koupených od IBTS v roce 
2014. Přesto potrvá ještě alespoň jeden rok. 
Navazujícím úkolem bude zpřístupnění 

odborných časopisů. Podle aktuálních finančních 
možností a ve spolupráci se zahraničními 
partnery seminář podporuje studijní pobyty 
učitelů. Pomocí by bylo zařazení ETS do pro-
gramu Erasmus. Pokračuje spolupráce ETS a 
Sdružení evangelikálních teologů při spolu-
vydávání odborného časopisu Theologia vitae. 

Změny v dokumentech a personálním 
obsazení 

Rada ETS: V září byl předsedou zvolen Petr Raus, 
od ledna do září činnost rady řídil místopředseda 
Jan Jackanič. Ve sledovaném období rezignoval 
Petr Grulich (prosinec). Nově byli jmenováni 
Martin Pietak (leden), Petr Plaňanský (leden), 
Pavel Paulus (leden), Milan Buban (červen). 

Vzdělávací institut: Již několik let seminář 
usiluje o nalezení vhodné osoby, která by 
převzala větší zodpovědnost za institut. Na jaře 
2014 měla Rada ETS představu, že institut 
dostane podobu neziskové organizace s vlastním 
ředitelem. Stanovy jsou připravené, byla 
sestavena správní rada, ale nepodařilo se najít 
osobu ředitele. Poté, co ředitel ETS v květnu 2015 
oznámil, že v roce 2017 bude ve své službě 
končit, stanovil zřizovatel (Rada CB) v červnu 
2015 jako prioritu nalezení ředitele ETS pro školu 
i institut. Léto a podzim 2015 byly věnovány 
tomu vyjasnit, že rozvoj institutu je nadále 
prioritou ETS i CB. Nadále užíváme název 
„Vzdělávací institut ETS“ a ředitel byl pověřen 
propagací a zviditelněním institutu. Ředitel spolu 
s jeho kolegiem byl také pověřen hledáním 
vhodného pracovníka pro oblast institutu. Z dů-
vodu nedostatku finančních prostředků však 
nikdo na tuto práci nenastoupil a nadále se jí 
věnuje Jan Valeš s pomocí Davida Beni. 
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UVNITŘ NAJDETE: ROZHOVOR S NOVÝM ŘEDITELEM ETS 
„Představa, že bych navštěvoval církev, mi ale byla naprosto cizí. Myslel jsem si, že mě tam 
budou přesvědčovat, co smím a nesmím, a budou chtít, abych tam každou neděli chodil. A já už 
přece mám na neděli dopoledne jiný a lepší program.”



Noví učitelé: Tadeáš Firla v předmětu praktické 
eklesiologie. Jana Matulíková v předmětu metod 
sociálního výzkumu. 

Výběrové řízení Rady ETS na pozici fundraisera    
v říjnu vyústilo v příchod absolventa ETS Štěpána 
Hellicha, který nyní pracuje jako asistent ředitele 
pro fundraising v rámci ETS i v projektu Nadace 
unum necessarium. Novým spolupracovníkem     
v oblasti publicity je Richard Kraus, který řediteli 
pomáhá s prezentací na internetu, přípravou 
pomůcek a kampaní. Očekává se, že tito dva noví 
spolupracovníci ředitele přispějí k hladkému 
přechodu způsobenému změnou ředitele v létě 
2017. 

Zprávu připravil ředitel Jan Valeš, projednalo ji 
Kolegium ředitele dne 8. listopadu 2016 a schválila 
Rada ETS 22. listopadu 2016. 

Oceněná absolventská 
práce – nejlepší abs. práce 
roku 2016 
Důsledky perzekuce pro děti 
pronásledovaných: Zkušenost dětí, 
jejichž otcové působili mezi léty 
1940-1945 v RAF, s komunistickou 
perzekucí 

Autor: Mgr. Klára Mrázová 
Vedoucí práce: Pavel Raus 
Rok: ETS, Praha: 2016 

Práce zpracovává metodou kvalitativního 
výzkumu – interpretativní fenomenologické 
analýzy – nedostatečně zpracované téma 
zkušenosti s perzekucí komunistickým režimem 
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HOSPODAŘENÍ (položky jsou zaokrouhlené na celé tisíce)

NÁKLADY celkem 4450000 Kč VÝNOSY celkem 4393000 Kč

Materiál, cestovné, služby 725000 Kč Školné, kurzovné, služby 738000 Kč

Energie, provoz budovy 281000 Kč Dotace MŠMT a ETF UK 1705000 Kč

Mzdové náklady 3362000 Kč Podpora sborů Církve bratrské 477000 Kč

Ostatní náklady 82000 Kč Dárci v ČR 330000 Kč

Dary ze zahraničí 381000 Kč

Pronájmy a ostatní příjmy 762000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -57000 Kč

DYNAMIS - VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015/2016 - POKRAČOVÁNÍ 2017/1

Rozložení příjmů - Škola Rozložení příjmů - Vzdělávací institut

Ztráta je kryta kladným hospodářským výsledkem 188 tis. v předchozím roce.



dětí válečných letců RAF. Jedná se o přínosný 
počin. Historické zpracování těchto zkušeností 
vybrané uvedené generační skupiny doku-
mentuje fakta a souvislosti, které by jinak byly 
patrně rychle ztraceny. Tyto zkušenosti jsou také 
zobecnitelné na další skupiny perzekvovaných 
komunistickým režimem, včetně těch, kdo byli 
pronásledováni pro svoji víru a náboženské 
přesvědčení. 

Práce vyplňuje bílé místo v dějinách naší 
společnosti a jak pro přítomnost, tak 
pro budoucnost se jedná o nesmírně záslužný 
počin. 

Hodnocení: 1, Pavel Raus 
V Praze dne 2. 5. 2016 
(Část z Posudku vedoucího absolventské práce, 
vybrala redakce. Absolventskou práci za rok 2016 
vybral tým zkoušejících.) 

Oponentura  
Je vidět, že Klára vložila do práce veliké úsilí a 
vytvořila velmi kvalitativní a zajímavou studii 
specifického historického fenoménu. Z práce 
dýchá autorčin empatický zájem o konkrétní lidi 
a jejich osudy. Téma práce je úzce zaměřeno, a 
tím pádem umožňuje docílit značné obsahové 
hloubky, a to i v relativně malém rozsahu v po-
rovnání s pracemi diplomovými či dizertačními. 
Text je psán čtivě, aniž by však postrádal 
jednoznačnost a odbornost. Formální stránka je 
přehledná a přiléhavá. Oceňuji vhodné a 
přirozené použití doslovných citací ze záznamu 
rozhovoru s probandy v praktické části práce, 
které dávají čtenáři nahlédnout přímo do životů 
konkrétních lidí. 

Práce, tak jak je napsaná, by bez problémů 
obstála na katedře psychologie či historie, ovšem 
podle toho, jak chápu integrativní poslání ETS, 
si myslím, že je škoda, že jí chybí přidaná 
hodnota praktického, duchovního a 
teologického přesahu.  

Přes velmi vysokou úroveň zpracování daného 
tématu navrhuji hodnocení 2, kvůli 
nedostatečnému využití integrativního 
potenciálu ETS.  

V Olomouci 9. 5. 2016 
PhDr. Dalimil Staněk, DiS. 
(Část z oponentury, vybrala redakce) 
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KNIŽNÍ NOVINKA: O HOSPODINU, BOHU ŽIVÉM 
AUTOR: VIKTOR BER    

„Berova práce je výsledkem neuspěchaného studia, které nejen shromažďuje 
poznatky, ale také má dost času je promýšlet. To knize velmi prospělo, autor nejen 
představuje českému prostředí mezinárodní bádání, ale také s ním vede kritický 
dialog, zvažuje jeho výsledky a modifikuje je na základě vlastního bádání.“ 

prof. Jaroslav Vokoun, ThD., Teologická fakulta, Jihočeská univerzita 

Vydal: Návrat domů

Studenti ETS na výletě v labyrintech zámku Loučeň
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ETS – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
Připravujte se duchovně, odborně a prakticky na 
službu v těchto oborech: 

• Teologie 
• Sociální práce 
• Pastorace 

Přihlášky podávejte do 31. května k prvnímu 
termínu přijímacího řízení nebo kdykoliv po tom-
to datu k náhradnímu termínu. 

Den otevřených dveří ve čtvrtek 16. února         
pro denní studium a v sobotu 18. února             
pro kombinované studium. 

Seminář studentům poskytuje vedle zázemí 
učeben, knihovny, stravování nebo tělocvičny        
v komunitním centru Chvaly také ubytování přímo 
v budově semináře. 

Knihovna ETS je vhodným prostředím pro stu-
dium Bible, přípravu kázání nebo jiných 
přednášek. Podívejte se do on-line katalogu, co 
lze v knihovně nalézt. 

Výroky studentů po 1. ročníku 

• Rozhodně na mě první měsíce na mé nové škole 
působí pozitivně. Plně jsem pochopil to, že první 
rok na ETS je zaměřený na nalezení identity 
studenta. Vskutku jsem víc než dřív nahlédl do své-
ho nitra a rozhodně mě to nenechalo klidným. Už 
rozumím tomu, že ten, kdo studuje pastoraci,            
v první fázi pastoruje sám sebe a rozhodně to není 
nic lehkého.  

• Je až neuvěřitelné, v kolika rovinách se mé studium 
a můj život prolnuly. Studium na ETS pro mne není 
jen o získávání znalostí, ale v mnohém i o poznávání 
sama sebe. To, že jsem se před třemi lety vrátila       
k Bohu, byl jen začátek cesty, na které jsem musela 
ještě spoustu věcí zažít a pochopit…„Poznali Boha, 
ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli 
vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti 
a scestná mysl se ocitla ve tmě. (Ř 1,21)” - Tak nějak 
i má mysl se ocitla ve tmě, kde jediné světlo byl 
Bůh. A díky ETS se  mi dařilo to světlo rozpoznávat a 
chápat lépe, kde je můj problém. Častokrát to bylo 
bolestivé poznání a přiznání. Na ETS oceňuji 
především to, že vede studenty k poznávání světa a 
Boha skrze vlastní zkušenost.

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT ETS 
Pomáháme měnit životy, protože naše vzdělávání 
je osobní, odborné, intenzívní a náročné. 

Horizonty v poslední době: 

• Církev a islám, Litomyšl 
• Pastorální teologie 
• Přehled křesťanského učení, Benátky n. J. 
• Pastorační řešení konfliktů, Litomyšl, kurz          

pro kazatele a starší 
• Teologie knihy Exodus, Praha 

Výroky účastníků kurzu Pastorální 
teologie v Brně 

• Andrea: Kurz byl pro mě přínosný a praktický. 
Oceňuji zvlášť osobní zkušenosti vyučujícího        
s probíranými tématy. 

• Abigael: Kurz byl přínosný, mám teď konkrétní 
představu, jak aplikovat principy doprovázení. 

• Zdeněk: Výborný, praktický, jsem za to velmi rád. 
Výroky absolventů kurzu Pastorace 
konfliktů a jejich prevence 
Didymos: Kurz mi pomohl získat nástroje pro mou 
profesi a povzbudil mne v další práci. 

Petr Polách: Vzácná vyváženost mezi praktičností a 
hluboce biblickým ukotvením. 
Kurzy pro sociální pracovníky podle §117a 
zákona č. 108/2006 Sb., např. 

• Krizová intervence v sociální práci 
• Motivace – s péčí řádného hospodáře 
• Duševní poruchy a práce s klienty 

Studijní programy jiné než VOŠ 

• Sborový pracovník 
• Bible v kostce 
• Kurz pro rodiče a pracovníky s dětmi 
• Výchova politiků v Čechách 
• Pastorační poradna 

Vzdělávání šité na míru potřebám sborů, 
seniorátů nebo křesťanským organizacím 
Objednejte si kurz právě pro vás v některé z ob-
lastí, které ETS nabízí: 

• Výklad Bible 
• Pastorace 
• Etika 
• Služba v církvi



Představení absolventa 
Lukáš Firla (ETS  v letech 1999-2002) 

Pětatřicetiletý Lukáš pochází ze slezského 
městečka Horní Suchá a vyrostl v kazatelské 
rodině v Církvi bratrské. Už téměř 6 let žije mimo 
Českou republiku a pracuje v organizaci Christian 
Peeacemaker teams (CPT). V roce 2011 absolvoval 
školení v americkém Chicagu a následně odjel      
do iráckého Kurdistánu. Tam žil a pracoval až      
do loňského léta. 

V létě se stal členem vedení CPT,  přestěhoval se 
do Bogoty v Kolumbii, odkud pochází jeho 
manželka. Koordinuje týmy v Kurdistánu, kam 
několikrát do roka jezdí. Má na starosti také 
školení nových pracovníků CPT. 

Můžete nám, Lukáši, popsat ve stručnosti, čím se 
CPT zabývá? 
Organizace vznikla v Americe v osmdesátých 
letech minulého století. Snaží se odpovědět na vo-
lání Krista z Matouše, 5. kapitoly: „Požehnaní Ti, 
kteří působí pokoj.” Vysílá malé týmy, vyškolené v 
působení pokoje a doprovázení lidí v konfliktních 
situacích. Tyto týmy pak žijí tam, kde probíhají 
válečné a jiné ozbrojené konflikty. Cílem naší práce 
je být na místě, působit pokoj, budovat partnerství 
s místními organizacemi. 

Proč zrovna Kurdistán? 
Kurdistán je částí Iráku a je to v podstatě stát        
ve státě. Chce se stát na Iráku nezávislým, ale 
panuje zde totalitní režim. Situace je zde obdobná, 
jako v České republice před rokem 1989. 

CPT pracuje s organizacemi, které se snaží změnit 
místní režim, který mučí lidi, má pod palcem 
bezpečnostní složky, tajná policie unáší, zavírá i 
zabíjí nepohodlné občany. CPT se snaží chránit 
jejich životy. Už jen tím, že je na místě 
mezinárodní organizace, která je ve spojení s tě-
mito lidmi a zajímá se o ně, je pro místní policii 
těžší na ně útočit. 
Na co se v Kurdistánu ještě zaměřujete? 
Pracujeme také hodně ve vesnicích, které 
bombardují turecká letadla. CPT se snaží upoutat 
pozornost médií, OSN a dalších mezinárodních 
organizací na tento problém. To, že Kurdové bojují 
proti IS, ví díky médiím celý svět, ale o faktu, že 
Turecko (člen NATO) bombarduje za hranicemi 
své země vesničany a pastevce, se ví velice málo. 

ETS byla důležitým milníkem v Lukášově cestě k sou-
časné službě ve válečných zónách. Více o jeho vztahu 
k ETS a pokračování příběhů z jeho služby, (včetně 
dalších fotografií) najdete již brzy na webu 
www.etspraha.cz. 
(Otázky kladl a rozhovor zpracoval Richard Kraus.) 
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Rozhovor s novým 
ředitelem ETS 
Miloš Poborský - jak jsem poznal Boha 

Na webu ETS jsme slíbili pokračování rozhovoru    
s novým ředitelem ETS. Zde je. Osmačtyřiceti-
letého Miloše Poborského, který bude končit jako 
pastor KS Praha - regionu Jih a předá i místo 
vedoucího České kanceláře kurzů Alfa, jsme se 
tentokrát zeptali: Jak jste poznal Boha? 
Vyrůstal jsem v ateistické rodině. Až do studia 
na vysoké škole jsem se duchovními otázkami 
nezabýval. Jen v dědově knihovně jsem našel 
Kralickou Bibli, kterou jsem se snažil číst. 
S prvním duchovnem jsem se setkal až na vy-
soké škole. Měl jsem spolužáka, který se 
poměrně intenzívně zabýval psychotronikou. 
Hledal geopatogenní zóny, vodu, pomocí virgule 
uzdravoval… Dokonce se dostal tak daleko, že 
se večer před zkouškou ptal virgule, jaké otázky 
druhý den dostane. Ty otázky se pak naučil a 
druhý den je skutečně dostal. Od zkoušky odešel 
s jedničkou a nám se smál, protože jsme se třeba 
i dlouho učili, a přesto nás zkoušející vyhodil. 
Tvrdil, že tyto schopnosti má od Boha. 

Když to pozorujete dva roky, nezbude než si 
přiznat, že mezi nebem a zemí musí něco být. 
Připustíte existenci duchovního světa. I když mi 
tvrdil, že ty schopnosti taky mám, držel jsem se 
zpátky. Pokud bych připustil existenci Boha, 
první, co bych očekával je, že Bůh je spravedlivý. 
A napovídání otázek před zkouškou je přece 
podvod. 

Jednoho dne můj spolužák virguli odložil. 
Poznal prý, že vše, co dělal, je od satana a že 
chce následovat Boha a číst Bibli. Nejprve jsem 
to od něj bral jen jako další životní kotrmelec, 
on se ale začal poctivě učit a celkově se velice 
změnil. To mě zaujalo natolik, že jsem jej 
požádal, aby mi sehnal Bibli (stalo se to ještě    
za socialismu, kdy Bible nebyla běžně 

dostupná). On mi ji sehnal a já ji začal číst. 
Velice mě zaujala. 

Jako mnoho mladých lidí na prahu dospělosti 
jsem i já přemýšlel o smyslu života. Kladl jsem si 
otázku, jaký je rozdíl mezi tím, jestli budu 
prezidentem republiky nebo bezdomovcem       
na hlavním nádraží. Že před 50 lety jsem tu 
nebyl a za 50 let tu nebudu. Chtěl jsem poznat 
pravdu, chtěl jsem poznal smysl života. Ještě mi 
nedošlo, že v posledku hledám Boha. 

Nějakou dobu jsem se zabýval východními 
náboženstvími a filosofickými směry, půl roku 
jsem cvičil jógu a chodil jsem na přednášky 
Višvaguru Mahéšvaránandy na filosofickou 
fakultu. Také jsem se ale dostal do křesťanského 
studentského hnutí. Do rukou se mi dostaly 
první knihy, které se vědecky zabývaly 
kreacionistickým pohledem na původ člověka a 
Země. Zjistil jsem, že evoluční teorie, jediná 
teorie, kterou jsem do té doby znal, má tolik 
bílých míst, že je pro mě mnohem snazší uvěřit 
v Boha a stát se kreacionistou. 

Začal jsem věřil v Boží existenci a vrátil jsem se 
k Bibli. Představa, že bych navštěvoval církev, mi 
ale byla naprosto cizí. Myslel jsem si, že mě tam 
budou přesvědčovat, co smím a nesmím, a 
budou chtít, abych tam každou neděli chodil. A 
já už přece mám na neděli dopoledne jiný a 
lepší program. 
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Po dokončení studia jsem odešel na vojnu, kde 
jsem si i nadále četl Bibli. Po návratu z vojny 
jsem nastoupil jako technik na Ministerstvo 
vnitra. Na ubytovně jsem bydlel s dalším 
spolužákem, který uvěřil skrze svědectví toho 
bývalého psychotronika. A ten začal chodit       
na Základy do Křesťanského společenství. Bylo 
to na jaře 1992. 

Jednou mě pozval, abych šel na Základy s ním, a 
pro mě to byl přelomový večer. Byla to lekce       
o naplnění Duchem Svatým, které jsem na místě 
prožil a na Základy jsem začal docházet 
pravidelně. V květnu 1992 jsem vyznal Ježíše 
jako svého Pána a Spasitele, činil jsem pokání   
ze svých hříchů a dal jsem se pokřtít. 
Byla to radostná doba, mnoho lidí přicházelo    
do církve a církev potřebovala nové vedoucí.     
V létě jsem se zapojil do jedné skupinky, která 
během podzimu narostla tak, že jsme ji v lednu 
rozdělili. Já jsem jednu polovinu začal vést. To 
byla jedna z mých prvních služeb v církvi.       
Od dubna 1996 jsem se stal starším ve sboru a   
v září 1998 jsem se stal pastorem. 

Jak a kdy jste poznal ETS? 
V době, kdy jsem se stal starším sboru, mě Bůh 
vedl k tomu, že bych měl jít studovat. Dnes 
s hanbou přiznávám, že jsem nástup odkládal 
několik let. Klíčovým se pro mě stal verš             
z 1. Timoteovi 3,1, kde se píše: „Věrohodné je to 
slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném 
úkolu.” Tomu slovu jsem vnitřně vzdoroval, měl 
jsem svou práci, kterou jsem měl rád a ve které 
se mi docela dařilo. (Vedl jsem technické 
oddělení na jednom odboru Ministerstva vnitra, 
přede mnou byla doširoka otevřená kariéra.) 
Také jsem Bohu říkal, že si nemyslím, že je to 
tak krásný úkol. To slovo ale ve mně hlodalo, až 
jsem se nakonec v roce 2000 přihlásil ke studiu 
ETS. Byla to jednoduchá volba. Ze škol, které 
byly v té době dostupné, splňovala pro mě dvě 
důležitá kritéria: připadala mi kvalitní a 
umožňovala dálkové studium - v té době jsem už 
při zaměstnání vedl region Jih KS Praha. 

Následovalo náročné období, které jsem s Boží 
pomocí prošel, i když jsem v roce 2004 studium 
ukončil, aniž bych jej uzavřel. Nenapsal jsem 
totiž závěrečnou práci, tudíž jsem formálně 
školu nedostudoval. Mělo to dva důvody. V té 
době vážně onemocněla moje žena. Byla v ne-
mocnici a já jsem se staral o syna, kterému byly 
2 roky. Druhým důvodem bylo téma mé 
závěrečné práce. Měla se jmenovat:  „Duchovní 
boj v kontextu života místního sboru” a já jsem 
tehdy nenašel konzultanta, který by byl ochotný 
práci konzultovat. Tématem jsem se hodně 
zabýval, četl jsem o něm mnoho knih a 
považoval jsem jej za důležité pro duchovní 
průlom v naší zemi. V okamžiku vzniku první 
Rady ETS mi pak Rada CKS  nabídla, abych      
ve školské radě zastupoval KS. V Radě ETS jsem 
KS zastupoval v letech 2004-2014. 

Co Vám škola dala? 
Studoval jsem teologický směr. Byly tam skvělé 
momenty, kterých si dodnes cením a čerpám      
z nich. Úvody a Dobové pozadí Starého a 
Nového zákona - to jsou asi předměty, kterých si 
cením z dnešního úhlu pohledu nejvíc. 

Pravdou je, že mi škola dala také solidní základ 
řečtiny, ale vzhledem k tomu, že jsem ji pak dále 
nerozvíjel, stala se z ní spíše pasivní znalost. 
Dala by se ale určitě oživit, kdybych ji 
potřeboval. 

Samozřejmě jsem narazil i na předměty, které 
mi mnoho nedaly. Nemyslím si ale, že by to byl 
nějaký problém. Na škole se sejdou lidé 
s různou mírou předchozích znalostí a 
zkušeností z praxe a já jsem v té době byl už 
nějaký rok pastorem.  

Nyní dostávám příležitost, abych dal já škole 
nějaké nové impulsy z osmnáctileté praxe služby 
pastora a čtrnácti let vedení České kanceláře 
Alfy. Budu rád, když se za to budete modlit 
spolu se mnou. 

(Otázky kladl a rozhovor zpracoval Richard Kraus.) 
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