
DynamisDynamisIn for mač n í  bu l le t i n  Eva n ge l i k á l n í ho  t eo log ického  s em i ná ř e  v  P ra z e

2
0
10

 –
 1

Dynamis 2010 – 1 1

Kalendář akcí
28. 05. 09 h – 
– 29. 05. 17 h

Role otce (Pavel Raus) 

31. 05. 2010 Termín přihlášek ke studiu

04. 06. 9 – 18 h Přijímací zkoušky 

08. 06. 13 – 16 h Kolegium ředitele 

11. – 12. 06 2010
Zdravé a nezdravé zakoušení 
ztráty (Pavel Raus, Daniel Green)

29. 06. – 30. 06. Absolutoria 

30. 06. 2010 Termín přihlášek do Letní školy ETS

18. 08. 2010
Biblické poradenství (R. 
Staněk, D. Staňková, J. Fultz, 
S. Freeburne, T. Richmond) 

27. 8. 2010
Biblické staršovství (Jan 
Valeš, Robert Jiruše)

16. 10. 2010 Vysílání absolventů ETS 

04. 11. 9 h – 
– 05. 11. 14 h

Evangelikální teologická 
konference 2010 
TÉMA: Konverze jako základ-
ní křesťanská zkušenost

4. listopadu 
Téma konverze ve Starém a Novém zákoně 
(prezentace písemného materiálu), Náboženská 
kultura a religiozita v Evropě v 19. století
Dětská konverze, Semináře

5. listopadu 
Interpretace náboženské zkušenosti, Psychologie 
obrácení, Role imaginace
Konverze a současná evangelizace

23. 11. 14 h – 17h Rada ETS

Absolventi,
studenti ETS!
Doplňte si vzdělání! 

Máte na to!
Tato nabídka je určena těm, kdo v minulosti 
studovali na ETS. Nyní jim škola nabízí získání baka-
lářského titulu za výhodných podmínek, neboť řadu 
předmětů jejich předchozího studia jim bude možné 
uznat, zejména z pastoračního zaměření.  
V roce 2009/2010 takto studovalo 5 studentů.  
Studium předpokládá úspěšné složené přijímacích 
zkoušek na UK - ETF. Hned po přijetí ke studiu je 
možné podat žádost o uznání předmětů na základě 
předchozího studia.
Tip! Pro některé absolventy ETS z pastoračního za-
měření by k lepšímu pracovnímu uplatnění pomohl 
i již titul získaný studiem programu VOŠ – diplo-
movaný specialista v oboru sociální a pastorační 
práce, který opravňuje k odborné práci ve státních 
i nestátních sociálních zařízeních. Program VOŠ lze 
studovat i dálkově.





Jak se rodí velká láska?
Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, 

jehož hřích je přikryt.
Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost 

nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. 
L 7,36-50

36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do 
domu toho farizea a posadil se ke stolu. 
37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dovědě-
la, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabas-
trovou nádobkou vzácného oleje, 
38 s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu 
je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala 
vzácným olejem. 
39 Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si 
v duchu: „Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to 
je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice.“ 
40 Ježíš mu na to řekl: „Šimone, chci ti něco povědět.“ 
On řekl: „Pověz, Mistře!“ – 
41 „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 
pět set denárů, druhý padesát. 
42 Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Kte-
rý z nich ho bude mít raději?“ 
43 Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, kterému 
odpustil víc.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil!“ 
44 Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: „Pohleď na tu 

ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi 
mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela 
je svými vlasy. 
45 Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem ve-
šel, nepřestala líbat mé nohy. 
46 Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzác-
ným olejem pomazala mé nohy. 
47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuš-
těny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo 
odpouští, málo miluje.“ 
48 Řekl jí: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ 
49 Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat: „Kdo to jen 
je, že dokonce odpouští hříchy?“ 

Významná část Ježíšovy služby se ode-
hrávala kolem stolů a při společných hosti-
nách. S tím měli někteří problém, protože 

ETS má nové

www. stránky!
www.etspraha.cz

Vzdělaná a obdělaná
Nedávno jsem poslouchal rozhlas a za-

ujala mne upoutávka na diskusi Vzdělanost 
u nás. Vzpomněl jsem si přitom na lidi, které 
znám a považuji za vzdělané. Jako kluka mne 
svými zkušenostmi i překvapivými postoji 
zaujal jeden kazatel důchodce. Potkal jsem 
ženu, která je velmi sečtělá a moudrá, i když 
nemohla v komunismu studovat a nemá ma-
turitu. S myšlenkou na tyto lidi jsem začal 
poslouchat pořad o vzdělanosti. K mému 
velkému překvapení hlavní otázkou disku-
se bylo procento vysokoškolsky vzdělaných 
lidí v České republice. Otráveně jsem rádio 
vypnul. Co potřebujeme, jsou lidé vzdělaní 
a ušlechtilí, ať již mají diplom nebo ne!

O teologickém semináři je známo, že 
to není lehká škola. Akademická kvalita 
dlouhodobě odpovídá vysokoškolské úrov-
ni. Náročnost studia na ETS však spočívá 
také v tom, že nejde jen o informace, nýbrž 
o osobní proměnu. Slovy jednoho ze stu-
dentů: Tady na semináři to nejde se jen něco 

navrčet na písemku a pak to zapomenout, 
protože jde o můj vztah s Bohem, to si musím 
prostě vyřešit.

Pro práci s lidmi jsou vědomosti nepostra-
datelné, ale důležité je, jakými jsme lidmi. 
Apoštol formuluje teorii vzdělanosti takto: 
Domnívá-li se někdo, že už poznal, nepoznal 
ještě tak, jak je třeba poznávat. (1K 8,2) A co 
tedy? Vždyť není problém si vygooglovat 
vše, co potřebuji?!

Kdo by však miloval Boha, ten je poznán. 
(1K 8,3) Pomocí poznatků hermeneutiky 
bychom mohli říci, že Bůh se vzpírá tomu 
stát se předmětem poznávání, neboť trvale 
zůstává jeho subjektem. Prostě Boha není 
možné znát jinak než v milujícím uctívání. 
A v tu chvíli již nejde o poznání, ale o naši 
oddanost a zakoušení Boží blízkosti. Pravé 
poznání se stane láskyplným nasměrováním 
naší osobnosti, k informacím je třeba připo-
jit lásku. Naší touhou na ETS je pomáhat 
lidem stávat se vzdělanými, tj. milujícími 
lidmi, kteří dovedou lásku projevit také díky 
své kvalifikaci.                 –Jan Valeš, ředitel–
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Studenti jsou dobří, vytrvale pracují a dosahují tak cíle – Dynamis přeje požehnání k dokončení semestru.

Anselm z Canterbury – Proslogion
nad co nic většího nelze myslet“ (Aliquid 
quo nihil maius cogitari possit ). 

Oslovuje přitom samotného Boha, ale 
zpřístupňuje tak pošetilci nevyhnutelnost 
toho, že uzná-li Boží existenci, musí být 
tento Bůh „vším, čím je lepší být než nebýt“. 
Bůh je tedy přítomným, tj. vnímaným, přes-
tože nemá tělo; všemohoucím, milosrdným 
a přesto zůstávat spravedlivým; spravedlivě 
trestajícím i omilostňujícím; neomezeným 
a věčným; nacházeným člověkem, a přesto 
větším, než cokoli lze lidsky myslet; harmo-
nickým souladem smyslových kvalit, a záro-
veň nedílnou entitou; všeobsahujícím Stvo-
řitelem a původním zdrojem všech věcí.

IV. Co poznání Boha zname-
ná pro křesťana?

Závěrečné a velmi emotivně zabarvené ka-
pitoly Proslogia věnuje Anselm nejprve tomu, 
aby dovodil, že shora rozebraným postupem 
popsané Nejvyšší Jsoucno je Bohem v Trojici. 
To znamená, že právě On je tím veškerým 
dobrem, které lze poznat, „unum necessari-
um“  lidského života. Dále rozjímá o tom, jak 
je toto dobro, sám Stvořitel, úžasný, načež 
přechází vlastně v oslavnou modlitbu. 

Jestliže jsme Boha poznali takovým způso-
bem, jaký popsal Anselm ve své knize, přiná-
ší nám to čirou radost. Můžeme se soustředit 
svojí myslí na to, abychom o něm rozjímali, 
svým jazykem na to, abychom o něm svědči-
li, svým srdcem na to, abychom ho milovali, 
svou duší a tělem na to, abychom po něm tou-
žili a žíznili.

Musím přiznat, že právě závěrečné řádky, 
kde Anselm popisuje svoji radost z Boha, mě 
oslovily napoprvé nejvíce. Jeho radost skuteč-
ně tryská ze srdce a upřímné víry, dnešním 
jazykem řečeno - skvělá „worship“. Protože 
se radujeme z Boha, který nás převyšuje, ani 
naše radost není omezena naším tělem, ale 

převyšuje nás – „ačkoli je jí celý člověk napl-
něn, přece ještě nad všechnu míru radosti zbý-
vá“. Tím Anselm odůvodňuje biblické slovo, 
dle kterého my sami vcházíme do radosti své-
ho Pána (Mt 25:21.23), nikoli radost do nás 
a modlí se za to, aby byl zcela soustředěn na 
Pána, dokud nevejde do jeho radosti.  

V. Anselmovi interpreti
V.1. Ontologický důkaz Boží existence – klasická kritika 

Řady Anselmových kritiků jsou nespo-
četné a obsahují jména, jejichž myšlenky se 
těžko dají jednoduše shrnout do jedné věty. 
Jen v náznacích tedy přináším rysy hlavní 
logické kritiky jeho důkazu.

Časové prvenství Anselmova způsobu ar-
gumentace pro existenci Boží drží jeho sou-
časník a řádový bratr, britský mnich Gaunilo, 
který odmítl při veškeré úctě ke zbytku díla 
to, že by nevěřící pošetilec byl schopen po-
jmout myšlenku Boha, a dále to, že i pokud 
by jedinečně nepochopitelného Boha přesto 
myšlenkově pojal, došel by na základě Ansel-
mových argumentů k tomu, že Bůh skutečně 
existuje. Své závěry ukazuje na nemožnosti 
dokázat existenci „největšího ostrova“.

Shrneme-li výše naznačený smět kritiky 
Anselmova důkazu, uvidíme společné rysy. 
Anselmovi se vytýká v podstatě to, že jeho dů-
kaz závisí především na spojitosti mezi myš-
lenkou (pojmem) Boha a předepsaným rysem 
nutné existence Boha, když je nelegitimní 
se na tuto spojitost odvolávat jako na základ 
důkazu Boží existence, neboť vychází pou-
ze z dohodnuté definice. Veškerá pozornost 
je však evidentně upřena na „ontologičnost“ 
Anselmova důkazu a v tomto smyslu je také 
tento interpretován, kritizován a nahrazován 
lepšími „ontologickými“ důkazy, případně 
též přejně rozvíjen (Descartes, Leibniz).

V.2. Poznání a vztah – Blaise Pascal
S jinou námitkou proti Anselmovi, ale na 

základě stejného vidění jako shora uvedení 
myslitelé, přišel Blaise Pascal. Ten poukazo-
val na to, že víra v křesťanském slova smyslu 

Studenti, učitelé
posílejte do redakce práce, které stojí zato si 
přečíst! Adresa, kam je možné práce, případně 
stručné komentáře k již zveřejněným textům 
posílat je na poslední straně. Redakce velmi 
děkuje panu Ondřeji Kubů za příspěvek.

I. Úvod
Pro nahlédnutí do církevně dějinných pra-

menů jsem si vybral dílo Anselma z Canter-
bury - Proslogion, které se přímo „nahlédnutí“ 
věnuje. Jako příslušník postmoderní éry nevy-
bavený přílišnou znalostí klasické dialektiky 
jsem se čtením stručného pojednání prokou-
sával poměrně těžce. Přesto mám nakonec do-
jem, že z četby Anselma se dá i v dnešní době 
leccos vytěžit, přičemž maličký výsek z toho 
přináším na následujících řádcích. 

II. Boží existence
Proslogion je známý především díky 

tomu, že Anselm v něm poprvé formuloval 
teologickou argumentaci, která vešla do dě-
jin, a to nejen církevních, jako „ontologický 
důkaz Boží existence“. Jako otec scholastiky 
tímto počinem vystoupil z okruhu zjeveného 
náboženství na půdu filozofické racionality, 
kterou se však snažil uchopit právě to zje-
vené. V té základní podobě zní „ontologic-
ký důkaz Boží existence“ takto: „Věříme, 
že jsi něco, nad co nic většího nelze myslet. 
I pošetilec (tj. ten, kdo existenci Boží popírá) 
tedy musí uznat, že to, nad co většího nelze 
myslet, je přinejmenším v nahlédnutí, neboť 
když o tom slyší, nahlíží to, a cokoli nahlíží, to 
je v jeho nahlédnutí. Není ovšem možné, aby 
to, nad co nic většího nelze myslet, bylo pouze 
v nahlédnutí. Je-li to totiž pouze v nahléd-
nutí, lze myslet, že je to také jako věc sama, 
což je více. Je-li tedy to, nad co nic většího ne-
lze myslet, pouze v nahlédnutí, pak to, nad co 
nic většího nelze myslet, je zároveň něco, nad 
co lze myslet něco většího. To však jistě není 
možné. Existuje tedy beze vší pochyby něco, 
nad co nic většího nelze myslet, a to jak v na-
hlédnutí, tak jako věc sama.“ 

Anselm ve svých výrocích vychází z Boží 
podstaty (esence) a snaží se argumentačně 
podpořit tezi, dle níž Bůh je jsoucnem (exis-
tencí) takového druhu, že nějaké jsoucno 
takového druhu musí existovat. Tuto tezi 
se přitom snaží zpřístupnit primárně za po-
moci nástrojů intelektu, tudíž cíleně i tomu, 
kdo nevěří v Bibli jako Boží slovo. Nezna-
mená to však, že by výpověď Písma zcela 
ignoroval, ale spíše ji používá ilustrativně 
a argumentačně až v druhé řadě.

III. Boží charakter
Stejnou dialektickou metodou, kterou 

Anselm „dokázal“ Boží existenci, pokračuje 
v promýšlení charakteristik toho „Něčeho, 

Podařilo se nám domluvit s přáteli v ci-
zině zajímavou nabídku:

Ke každé koruně 
darované novým dár-
cem přidají další tři.

Zaujala Vás práce ETS?
Souzníte s naší vizí usilovat o duchovní 
obnovu církve a společnosti přípravou 
klíčových křesťanských pracovníků?
Znáte některého z učitelů nebo ze stu-
dentů a chcete jejich službu či přípravu 
podpořit?
Budeme vděční za pravidelný příspěvek 







na práci ETS ve výši, která odpovídá Va-
šim možnostem a vzájemné důvěře.

Číslo účtu: 27-�25249 0257/0100

Na dar vystavíme potvrzení pro odpočet 
daru ze základu daně z příjmu.

Nabízíme také možnost adresné, jmeno-
vité podpory: můžete dostávat pravidelné 
zprávy studenta, díky kterým nahlédnete 
„pod pokličku“ a budete se tak moci velmi 
konkrétně přimlouvat v modlitbách.

Kdo jednou dává, 
čtyřikrát dává

Jan Valeš, 777 262 841
jan.vales@etspraha.cz

Investice, která se vrátí

Kurzy
pro veřejnost!
Role otce

Učitelé: Ing. Pavel Raus, M. A. Clin. Psy, M. A. Theol.
Začíná: 28. 05. 2010.
Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty

Učitelé: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, 
Daniel Green, Ph.D.
Začíná: 11. 06. 2010.
Biblické poradenství

Učitelé: ing. Rostislav Staněk, M. A., Mgr. Dana Staňko-
vá, DiS., Joseph Fultz, Steve Freeburne, Todd Richmond
Začíná: 18. 08. 2010.
Biblické staršovství

Učitelé: Mgr. Jan Valeš
Začíná: 27. 08. 2010

Přihlásit se můžete na webu školy: www.etspraha.cz 
nebo Telefonem: +420 281 921 734, nebo  E-mail: 
info@etspraha.cz









ne. U té ženy to byly veřejné hříchy, vědělo 
se o nich. Navíc hřích smilstva (je-li to ten 
hřích, který znamenalo slovo „hříšnice“) je 
podle Božího zákona trestán smrtí. Byla by 
tedy za své hříchy už několikrát mrtvá.

Nejde o brutalitu či množství hříchů, které 
kdo spáchá, ale o hloubku poznání svého hří-
chu. Mohlo by se zdát, že nejlépe je na tom 
ten, kdo žil jako šílenec. Ale ne. Největší lás-
ku k Bohu má ten, komu Bůh dal důkladně 
porozumět, co všechno mu musel odpustit.

Z toho jasně plyne, že nejen se o této ženě 
vědělo, že žije v hříchu, ale také ona sama 
porozuměla, že Bůh jí může odpustit a že je 
toho hodně, co jí je třeba odpustit.

Vděčnost za odpuštění a radost z odpuště-
ní je jedním z velkých zdrojů lásky k Bohu. 
Milujeme ho, protože máme proč.

Poznání hříchu je darem Božím: Hřích 
ukazuje sám Duch svatý - „On přijde a ukáže svě-
tu, v čem je hřích, spravedlnost a soud“ (J 16,8)

Také Písmo je vzácným nástrojem k odha-
lování hříchu: „Veškeré Písmo pochází z Božího 
Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápra-
vě, k výchově ve spravedlnosti…“ (2Tm  3,16)

Nečekejme hned nějaký hlas z nebe a lo-
kální zemětřesení pod naším bytem. Docela 
jednoduše může někdo přijít a upozornit nás 
s Biblí v ruce, že hřešíme. To je cesta, kterou 
ustanovil sám Ježíš (Mt 18).

Ježíš oním přirovnáním položil farizeo-
vi důležitou otázku: „Jak moc mne miluješ 
ty?“ A hned mu také odpověděl: „Vešel jsem 
do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal, 
ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svý-
mi vlasy. Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, 
co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepo-
mazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným 
olejem pomazala mé nohy.“ (verše 44-46)

Jako bych Ježíše slyšel, jak říká: „A myslí-

te si, že jste lepší než ti, kteří zemřeli, když 
se pohnula zem v srdci oceánů? Zasloužíte si 
snad lepší osud?“  

Hřích je bezedný, člověk končí v hlubi-
nách pryč od Boha. Je to ta nejhorší nemoc, 
ta nejstrašnější epidemie, která také přinese 
nejvíce obětí.

On to také udělal - Ježíš dal svou duši jako 
výkupné - a vykoupil nejen Izrael z jeho ne-
pravostí, ale také každého, kdo tomu uvěří!

1. Janův  1:9  Jestliže vyznáváme své hříchy, 
on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy 
odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 
(Podle pozn. ke kázání J. Valeše upravila redakce)

se domnívali, že člověk se nakazí tím, že je 
v přítomnosti nemorálních lidí. Ano, o ně-
kterých opravdu platí, že přebírají hodnoty 
a postoje lidí, se kterými se stýkají. U Ježí-
še však platilo, že naopak svou přítomností 
mezi málo zbožnými lidmi jejich život mě-
nil a přitahoval k Bohu. Farizeus měl v tuto 
chvíli dva velké problémy: Podezíral Ježíše, 
že si na velkého proroka jen hraje, a pohrdal 
ženou, která se tam objevila.

Žena měla jeden velký problém: Morální 
selhání a tudíž velmi špatnou pověst.

Ježíš měl také jeden problém: Jak to teď 
udělat, aby to, co řekne, bylo užitečné a pro-
spěšné pro všechny zúčastněné – ženu i fari-
zea, případně další přítomné. 
50 A řekl ženě: „Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!“

Takováto společenská událost kolem stolu 
probíhala následovně. Hodovníci leželi na 
třech velkých plochých gaučích. Stály jakoby 
do čtverce s tím, že uprostřed byl prostor pro 
jídlo a jedna strana byla volná. Každý si tedy 
lehl na levý bok, pravou rukou jedl. Leželi 
hlavami u jídla a nohy byly na vnějším okraji 
gaučů. Ta žena, co přišla, tedy nemusela lézt 
pod stůl, jak to dělávají děti.

Ježíš řekl: „Komu se málo odpouští, málo mi-
luje.“  Milují Boha hodně všichni ti syčáci, 
kteří vraždí, kradou, uctívají falešná božstva 
a vůbec „hřeší mnoho“? Tato otázka ukazuje, 
že v rovnici schází ještě nějaký ten člen. Ty 
hříchy je třeba něčím vynásobit nebo vydělit, 
aby se z nich stala ta veliká láska k Bohu!

Tím chybějícím členem je pokání!
Ona věděla o svých hříších, byla si jich vě-

doma, trápili ji a litovala jich, přála si být bez 
nich a rozpoznala v Ježíši toho, kdo jménem 
Božím prokazuje pochopení a milost.

 Ježíš položil svému hostiteli velmi ne-
příjemnou otázku: Čím to, že mne tak málo 
miluješ? Ani jsi mne pořádně nepřivítal...  Je 
to snad tím, že ti bylo málo odpuštěno? Nebo 
dokonce ti nebylo nic odpuštěno, protože si 
myslí, že není co?!

Kdo je rád, když ho někdo napomene 
v důležité věci?! 

Základy Boží filozofie lze přirovnat k po-
třebě stanovit přesnou diagnózu, aby léčení 
bylo co nejlepší. To navozuje otázku „tech-
nologie“ odpuštění, totiž role lidského poká-
ní, odhalení hříchu a vlastních slabostí.

„Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci 
hříchu.“ (Ř 6,7) „Není třeba, aby sám sebe obě-
toval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok 
s cizí krví vchází do svatyně; jinak by musel trpět 
mnohokrát od založení světa. On se však zjevil 
jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal 
hřích.“ (Žd 10,25n)

Genialita a vysoká cena odpuštění spočívá 
v tom, že: vysvobozuje z hříchu, dává sílu, je 
to jediné řešení viny

Podívejme se pořádně na to, co Ježíš řekl: 
„Komu se málo odpouští, málo miluje.“ (v. 47) Je 
tedy jasné, že té ženě bylo odpuštěno mno-
ho hříchů. Plyne z toho však také, že např. 
tomu farizeovi nebylo prakticky co odpouš-
tět nebo že jeho hříchů bylo jen co by člo-
věk spočítal na prstech jedné ruky?! Určitě 

Mgr. Tereza Ráchel Bícová
V letošním 

školním roce 
začala přednášet 
na ETS Filosofii 
a etiku sociální 
práce III denním 
studentům a So-
ciální patologii 
a denním i dál-
kařům.
Překvapilo tě 
na škole něco?

Překvapily mě rozdíly mezi vyučová-
ním denních a dálkařů. S dálkaři to bylo 
náročnější. Bylo jich na soustředění hodně 
a někteří nebyli dostatečně připraveni. Na 
druhou stranu ale bylo pro mne obohacu-
jící, že mohli přednášky doplnit příklady 
ze své praxe. Předávali mně i spolužákům 
cenné zkušenosti.
V čem vidíš důvod náročnější práce 
dálkovými studenty?

Myslím, že někteří byli zaskočeni mými 

požadavky - načíst zadanou literaturu, mít 
správně zpracovanou seminárku, učit se. 
Chápu, že mají méně času než denní studen-
ti, ale některé věci se obejít nedají.
Je podle tebe dálkové studium těžké?

Je to jistě velmi náročné, obdivuji každé-
ho, kdo se do studia při rodině a zaměstnání 
pustí. Sama jsem si kdysi školu dodělávala 
už s dítětem, takže docela chápu problémy, 
které jsou s tím spojené. Vyplatí se ale dát 
studiu dostatečné úsilí, aby se člověk oprav-
du něco naučil. Nedoporučuji studovat jen 
kvůli „papíru“, i když právě ten je pro sociál-
ní služby ze zákona povinný. 
Je něco, co bys po roce zkušeností změnila?

Ráda bych měla, hlavně na dálkové stu-
denty, více času. Abychom se víc poznali, 
lépe komunikovali. Také bych chtěla vědět 
dopředu, jakou už mají praxi. Myslím, že 
potom budeme lépe spolupracovat. 
Co tě na vyučování baví?

Když vidím, jak studenti přemýšlejí, uvidí 
souvislosti a spojí si to s vlastní praxí. 
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Dobrý den, prosím, udělejte si chviličku 
čas a zamyslete se nad pouze dvěma otázka-
mi a klidně stručně odpovězte.

Mgr. Ráchel Bícová
1. Co Vám práce na ETS dává?
Především mě to moc 

baví. Baví mě příprava na 
přednášky, to znamená, po-
nořit do literatury a vybírat, 
co je pro studenty klíčové. Baví mě pak sa-
motný čas strávený se studenty, zvlášť když 
vidím, že je něco zaujme a že nad tématem 
přemýšlejí. Práce na ETS je pro mě skvělá 
nová zkušenost a učím se přinejmenším to-
lik, co studenti - ne-li víc :-)

2. Co chcete vy předávat studentům?
Schopnost analyzovat fakta, samostatně 

hledat souvislosti a dovednost formulovat 
své názory. Také bych ráda, aby získali am-
bici být ve svém oboru vynikající, aby měli 
v tomto směru zdravé sebevědomí a nebáli 
se překonávat překážky.

Bc. David Novák, M.Th
1. Záleží na studentech. 

Pokud se jaksi apriori roz-
hodli, že filozofie je nuda 
a že to „není praktický“, po-
tom se mi učí velmi špatněa 
mimo výdělku a aplikování 
přísloví „vše zlé je k něčemu 
dobré“, mi vyučování v takovémto prostře-
dí nedává vůbec nic. Pokud spolupracují 
a snaží se jít do dané problematiky, moti-
vuje mě to prohlubovat si jak didaktické 
přístupy, tak znalost předmětu, který učím. 
S oběma skupinami se na ETS setkávám. 
To se týká hodin, jiná věc je kontakt mimo 
vyučování.

Dávají i dostávají (jak se žije vyučujícím)
2. S mnoha studenty se setkávám při růz-

ných neformálních příležitostech i mimo 
vyučování, takže jim mimo znalostí, pře-
dávám i svoje zkušenosti a kus svého života. 
Jak se to daří, by bylo zajímavé se zeptat 
jich. Jisté je, že z mnohými jsem strávil 
mnoho rozhovorů i společných akcí.

Ing. Tomáš Grulich, M.Th.
1.  No pokud učím ráno, tak jak jsem učil 
minulý semestr, tak se mi do semináře vět-
šinou moc nechce. Přesto téměř pokaždé 
odcházím s radostí, že to 
mělo cenu a že je moc dob-
ré investovat do studentů. 
Stálý kontakt se studenty 
mi připomíná, že všichni 
jsme ve škole. Když chci po 
studentech, aby oni se učili 
a měnili, je to stálá výzva pro mě, abych se 
také stále učit a měnil. Nerad bych se zavřel 
do starých zkušeností a schémat. Ještě jiný 
charakter má setkávání s dálkaři, kteří jsou 
většinou starší než denní studenti a jsou vý-
razněji zapojeni do praxe. S nimi to bývá po-
žehnaný čas vzájemného sdílení. Jsem moc 
vděčný, že na semináři můžu učit. 
 2.  Hlavní motivací začít učit bylo vědomí, 
kolik chyb jsem v pastoraci udělal a žel stále 
dělám. Říkal jsem si, že pokud alespoň něko-
mu pomůžu neopakovat ty samé chyby, bude 
to bezva. Předávat bych chtěl samozřejmě víc. 
Snažím se učit nejen poznatky, ale především 
vnitřní postoje, duchovní principy a uceleněj-
ší koncept pastorační sborové práce. Snažím 
se pastoraci propojovat s dalšími obory prak-
tické teologie – duchovní formací, eklesiolo-
gií, evangelizací a učednictvím . Jestli se mi 
to daří, to se musíte ptát studentů :-) .    

–Děkuji! Anna Slobodová–

Minisonda k dálkařům
Jaké to je dálkově studovat ETS?

Náročné z hlediska času, ale velmi přínosné a zajímavé.
Co Ti dělá největší radost při studiu?

Některé úžasné předměty jako pastorace nebo stu-
dium Nového a Starého zákona, skvělí a věřící učitelé 
a samozřejmě společné obědy se spolužáky.
A co bys změnila?

Raději bych studovala na denním, abych měla čas 
studium více „zažít“ a pak některé organizační zá-
ležitosti na škole.
Jak očekáváš, že tato studia zužitkuješ?

V službě Bohu i v praktickém životě.
(odpovídala Helena Da Costa)









nemůže být jen teoretickým přesvědčením 
o existenci Boha. „Metafyzické důkazy Boha 
jsou lidskému uvažování tak vzdálené a tak 
spletité, že mají malý účinek; a i kdyby někte-
rým prospěly, trvalo by to jen pro tu chvíli, 
kdy výklad sledují, hodinu na to však dosta-
nou strach, že se mýlili.“  Ve stejném smys-
lu se také zamýšlí nad tím, „jak je daleko 
od poznání Boha k lásce k němu“ . Nebrání 
se tedy přímo spojitosti mezi myšlenkou 
Boha a uznáním jeho nutné existence, ale 
poukazuje na to, že tím ještě není vytvořen 
předpoklad nutného dalšího kroku – víry, tj. 
důvěrného vztahu s Bohem. 

Můžeme za tím slyšet biblickou rezonanci 
vzdálenosti od poznání, jenž vede jen k do-
mýšlivosti, resp. nadýmá, k lásce, která skuteč-
ně buduje vztah s Bohem i bližními (1K 8:1).

V.3. „Ontologický důkaz“ (?) Boží existence – Karl Barth
Zcela rozdílný příspěvek do Anselmovské 

diskuse vnesl Karl Barth. Ten odmítl výše 
uvedené kritické přístupy, a to včetně toho 
Pascalova. Poukázal na Anselmova výcho-
diska, která formuluje předtím, než předloží 
onen „ontologický důkaz“. Anselm se totiž 
sám vyznává na závěr předmluvy svého díla 
takto: „Nehledám pochopení, abych uvěřil, 
nýbrž věřím, abych mohl pochopit. Neboť vě-
řím i to, že kdybych nejdříve nevěřil, nemohl 
bych ani rozumět.“  

Barth proto poukazuje na to, že Anselmo-
vým „záměrem není Boha (dokazovat), nýbrž 
ve víře mu porozumět (intelligere), tj. rozvi-
nout a naznačit vlastní teologický program“ , 
to vše vychází z toho, že východiskem zůstá-
vá víra, která se pokouší nahlédnout to, co již 
věří. Z těchto důvodů vidí Anselmovu snahu 
totožně se svým pojetím teologie tak, že jejím 
účelem není vést lidi k víře nebo je v ní posilo-
vat, dokonce ani ne zbavovat víru pochybností, 
prostě víra sama zve na cestu poznávání. 

VI. Závěr
Zmínil jsem náznakově základní inter-

pretace Anselmova uvažování o Boží exis-
tenci. Mám-li se osobně přiklonit k tomu, 
jak chápat Anselma dnes, přijde mi nejvíce 
relevantní Barthův přístup, byť asi skuteč-
ně Anselma poněkud zužuje jistou sub-
jektivizací jeho výpovědi. Budeme-li však 

přistupovat k Anselmovi úzce „ontologic-
ky“, zůstane nám Anselm značně vzdálený 
a uzavřený v historii. V dnešní postmoderní 
společnosti není v celku problém nastolit při 
rozhovoru jako předpoklad další argumen-
tace existenci nějaké nejvyššího Jsoucna, a to 
prostě proto, že velká většina lidí v existenci 
„Něčeho“ věří. Problémem je spíše otázka 
vztahu k tomuto Jsoucnu, kterým se „Něco“ 
mění na „Někoho“. Mezi těmito pojmy leží 
niterná víra, je-li tím „Někým“ Hospodin 
zástupů, zjevený Bůh Trojice - Otec, Syn 
a Duch svatý. V tomto smyslu lze souhla-
sit i s Blaise Pascalem. Zásadní ovšem je, že 
rozumové nahlédnutí klade Anselm, jak si 
povšiml právě Barth, výslovně až za krok 
víry a před blažené vidění, tedy tam, kde 
má skutečně smysluplné a životné postave-
ní. Možnost racionálního uchopení víry tak 
může být např. jednou z deviz křesťanství 
na současném náboženskému trhu. Nemá 
však vystupovat v síle nepřemožitelného 
důkazu, ale spíše asi jako argument osobní 

reflexe, vydání počtu z vlastní víry. Navíc 
k naší útěše a povzbuzení je nutno dodat, že 
intellectum rozhodně není na cestě víry tím 
argumentem nejdůležitějším, neboť tou je 
práce Ducha svatého. 

Krom příspěvku k větší racionální stravi-
telnosti křesťanské víry je však skutečným 
přínosem Anselmovým nahlédnutí motivů 
a celosti jeho přemyšlení. To, co ho vede ke 
snaze o nahlédnutí, porozumění, je jeho víra. 
Protože miluje Boha, snaží se ho pochopit 
a zpřístupnit druhým. Především ale zůstá-
vá sám uchvácen Boží nádherou, zalyká se 
štěstím nad malou částečkou poznání Boha, 
kterou mohl okusit. Jeho vděčná radost uka-
zuje, že musí mít opravdu dobrý zdroj, a tou 
je jeho vřelá zbožnost. Tuto radost se pak 
snaží nejlépe, jak umí, sdílet s druhými, a to 
ať už se svými bratry ve víře, tak s „pošetil-
ci“. V tomto si rozhodně můžeme z něj i dnes 
vzít příklad pro svoji zbožnost osobní. 

Zpracoval: Ondřej Kubů, 2009. 
Předmět: Církevní dějiny. (redakčně zkráceno)

Zpráva ředitele za rok 2009
Činnost školy v roce 2009 

EVANGELIKÁLNÍ TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ JE VZDĚLÁVACÍ CENTRUM USILUJÍCÍ O OBNOVU CÍRKVE A SPOLEČNOSTI DUCHOVNÍ,
ODBORNOU A PRAKTICKOU PŘÍPRAVOU KLÍČOVÝCH KŘESŤANSKÝCH PRACOVNÍKŮ.

Tento významný cíl si Církev bratrská 
vytkla při založení školy. O jeho dosažení 
seminář usiluje především akreditovanými 
studijními obory. V posledních letech se 
rozšiřuje i nabídka jednotlivých kurzů pro 
veřejnost a kratší neakreditované programy.

Podstatnou součástí služby ETS církvím 
tvoří hledání, příprava a budování obdarova-
ných pedagogů z řad evangelikálních křes-
ťanů. Personálním otázkám proto věnujeme 
velkou péči. Vedle ředitele hrají klíčovou roli 
ve výběru pedagogů vedoucí kateder: Viktor 
Ber – Starý zákon, Pavla Cimlerová – psy-
chologie, Pavel Černý – praktická teologie, 
Robert Hart – církevní dějiny, Pavel Hošek 
– religionistika a systematická teologie, Sla-
vomír Krupa – sociální práce, Pavel Raus 
– pastorace a Karel Taschner – Nový zákon.

Studenti tvoří zajímavou skupinu s růz-
ným církevním a duchovním pozadím, růz-
né národnosti i různého věku (od čerstvých 
maturantů až po seniory).

Hlavní činností školy jsou akreditované studijní obory:

61-41-N/01 Teologická a pastorační 
činnost / Teologická a pastorační činnost 
– denní a dálkovou formou
75-32-N/07 Sociální práce a sociální 
pedagogika / Pastorační a sociální práce 
– denní a dálkovou formou
61-41-N/005 Teologie / Teologická a pas-
torační činnost (dobíhající obor) – denní 
a dálkovou formou
bakalářský program ve spolupráci s UK-
ETF: 6141R030 Sociální práce / Pastorační 
a sociální práce – jen denní formou

Studium v roce 2009 úspěšně ukončili:

Teologická a pastorační činnost, pastorační 
zaměření (61-41-N/005), VOŠ

Denní studium: Renata Bolechová, Dana Křepelová, Jiří 
Kulda a Daniela Labajová.

Pastorační a sociální práce (75-32-N/07), VOŠ

Denní studium: Jitka Drážková, Kristýna Novotná 
a Johanka Vašková-Czudek.

Teologická a pastorační činnost (61-41-N/01), VOŠ

Denní studium: Filip Žižka. Dálkové studium: Dalimil 
Staněk.

Pastorační a sociální práce (6141R030), Bc

Eliška Javornická, Dana Kroupová, Jiří Kulda, Irena 
Vltavská-Targoszová, Michal Zvonař a Michaela Sedláč-
ková (v lednu 2010)









V průběhu předchozího školního roku 
velký počet studentů přerušil nebo ukončil 
(přerušili 4 studenti denního, 11 dálko-
vého studia, 8 studentů dálkového studia 
ukončilo). Na této situaci nese svůj podíl 
skutečnost, že ve stejném roce se přesunula 
výuka jazyků do dálkařských sobot (zrušily 
se jazykové kurzy) a začaly se i v dálkovém 
důsledně sledovat odborné praxe. Od září se 
situace stabilizovala: jedna denní studentka 
přestoupila na dálkové a jeden denní ukon-
čil. V dálkovém studiu jedna ukončila, jedna 
přerušila, dva se vrací ke studiu po přeru-
šení. Poprvé vyvstaly otázky kolem většího 
počtu studentů v jedné třídě v dálkovém 
studiu, což bylo dáno skladbou předmětů, 
přípravou závěrečných ročníků k dostudo-
vání nebo přesunem některých předmětů do 
nižších (resp. vyšších) ročníků.

V únoru 2009 se připojili další dva stu-
denti k první skupině šesti studentů progra-
mu Sborový pracovník. Rok 2009 představuje 
rozhodující období pro tento program z ně-
kolika důvodů: projevilo se, že o program 
je značný zájem, je dobře nastavený a lidem 
vyhovuje; jedná se opravdu o samostatný 
studijní obor, byť neakreditovaný; vyvstala 
potřeba doplnit k němu alespoň ve zjed-
nodušené podobě akreditační dokumenty 
(profil absolventa, vyjasnit učební plán, způ-
sob uzavírání kurzů i celého studia apod.); 
péčí o tyto studenty byl jmenovitě pověřen 
vedoucí dálkového studia.

Sborový pracovník ZO 
2008/09

LO 
2008/09

ZO 
2009/10

čerstvě nastoupilo 6 2 14
pokračuje - 6 6
přerušilo - - 2
dokončilo - - -

přestoupilo do akredi-
tovaného oboru

- - 0

Vedle hlavní činnosti rozvíjela škola také 
vzdělávání pro veřejnost formou kurzů letní 
školy a teologické konference pro kazatele 
a pracovníky církví. V srpnu se uskutečnily 
dva kurzy letní školy: Vedení chval a písní 
při vedení bohoslužby (vyučovali Tomáš W. 
Pavlíček a Pavel Černý) a Pastorace – teorie 
a praxe (vyučoval Pavel Černý). Listopa-
dová konference nesla název Spiritualita 
v materiálním světě a zúčastnilo se jí 97 lidí 
plus studenti denního studia. Na jaře ETS 

zajišťovalo výuku pastoračních dovedností 
(v rozsahu 30 hodin) pro skupinu pastorů 
a dalších pracovníků z Křesťanských spole-
čenství. Další cca 10  kurzistů se účastnilo 
výuky spolu se studenty ETS.Noví učitelé ETS 
od září 2008: Zdeněk Halas, Alena Heřma-
nová, Christof Lange, Tomáš Pavlíček, Ros-
tislav Staněk a Irena Švojgrová. V roce 2009 
začali učit tito vyučující: Ráchel Bícová, Lu-
cia Biróová (před létem), Eva Čenkovičová 
(před létem), Jakub Černý, Lydie Kucová, 
Milena Vaňková, Pavla Vopeláková (před 
létem). Na výuce se v roli asistentů podíle-
li: Šimon Konečný, Jan Klusáček a Marek 
Lachman. V roce 2009 oproti dřívějším ro-
kům nyní neučí: Eva Čenkovičová, Veronika 
Dziamová (na mateřské), Jan Hábl, Václav 
Mitáš, Steve Olsen a Marcel Sibrt. V roce 
2009 přednášeli na ETS tito zahraniční lek-
toři: Lori Gramling (květen), Daniel Green 
(červen) a Jay Phelan (září).

Změny v dokumentech a osobách na škole
Školská rada schválila 23. března 2009 

nové znění Studijního řádu ETS. K 30. červ-
nu ukončila dohodou pracovní poměr v ETS 
dosavadní zástupkyně ředitele pro věci eko-
nomické, Bc. Eva Dvořáková. Zřizovatel 
školy jmenoval na návrh Rady ETS Jana Va-
leše ředitelem školy od 1. září 2009 do 31. 
srpna 2013. Na základě toho jmenoval ředitel 
zástupcem pro věci pedagogické na shodné 
období Viktora Bera, ThD., který tuto funk-
ci zastával doposud. Rada ETS schválila 20. 
října 2009 nové znění těchto dvou důleži-
tých dokumentů: Organizační řád ETS vč. 
organizačního schématu, Vnitřní mzdový 
předpis – tarifní tabulku. Dne 31. prosince 
skončilo funkční období historicky prvním 
členům Rady ETS: ThDr. Jiří Lukl (před-
seda), ing. Lydie Boszczyková (zapisovatel), 
Petr Coufal DiS. (za BJB), ing. Karel Fojtík, 
ing. Milan Hluchý PhD., PharmDr. Samuel 
Jindra, Stanislav Piętak PhD. (za SCEAV) 
a ing. Miloš Poborský (za KS). Aktuální slo-
žení Rady ETS od 1.1.2010 je na interneto-
vých stránkách školy (průvodce po ETS).

Zatím ředitel nejmenoval zástupce pro 
ekonomické věci. V souvislosti s touto vět-
ší personální změnou došlo k dalším, které 
znamenají posílení pedogogického týmu 
a omezení administrativy: Rozšíření úvazků 
vedoucího dálkového studia (z 0,25 na 0,5 
k 1. září), vedoucí praxí (z 0,5 na 1,0 k 1.  zá-

Počty studentů 
v  září 2009

Teologická a pastorační činnost Pastorační a sociální práce (PSP) Bakalář PSP

denní dálkové denní dálkové denní
počet studentů 14 19 8 38 21

z toho nově 
přijatí 5 6 5 13 10
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ří), zkrácení úvazku knihovnice (z 1,0 na 0,5 
k 1. září), nová pracovnice pro komunikaci 
s veřejností (na 0,2 od 1. září); k 31.12. ode-
šel do důchodu správce budovy.

Dlouhodobý záměr
Dlouhodobý rozvoj školy se soustředí ve třech 

odborných oblastech: teologie (v oboru teologic-
ká a pastorační činnost), pastorace (především 
v oboru pastorační a sociální práce, ale také 
v oboru teologická a pastorační činnost) a sociál-
ní práce (v oboru pastorační a sociální práce). Do 
plánu odborného rozvoje včlenil zástupce pro pe-
dagogiku v roce 2009 také podzimní konference: 
v roce 2010 na téma konverze (obrácení) 
s důrazem na mezioborový 

rozhovor v rám-
ci ETS, v roce 
2011 v režii 

oboru sociální práce, výhledově 2012 nebo 2013 
v režii oboru pastorace.

Rada ETS byla průběžně informována 
o možnostech získání bakalářské akredita-
ce v oboru teologie, které zvažuje ředitel se 
zástupcem pro pedagogiku spolu s dalšími 
vedoucími kateder. Cílem je odpovědět na 
otázky: Jak mohou absolventi ETS odchá-
zet s bakalářským titulem v teologii? Kdy 
bychom mohli otevřít bakalářský program 
sociální práce (s UK-ETF) v kombinované 
formě? Jak by výhledově mohl vypadat stu-
dijní obor pastorace a v jakém oboru by byla 
napsána jeho akreditace?

Od dubna se cíleně skupina pověřená 
Radou ETS zabývala strategickým plánem 
dalšího rozvoje školy, jehož výsledkem byl 
podrobný návrh procesu strategického plá-
nu, který má proběhnout v roce 2010.

V rámci rozvoje Komunitního centra 
Chvaly připravuje ETS otevření pastorač-
ní služby (vyučované na semináři od roku 
1995) dalším lidem v rámci dalších služeb ve 
Chvalech – členům sboru, pacientům LRS, 
studentům PTH a klientům Bethesdy. Stu-
denti tak budou moci vidět v praxi to, co se 
ve škole učí.

Hodnocení činnosti školy
Na jaře proběhla kontrola Finančního 

úřadu pro Prahu 9, jejímž předmětem bylo 
použití finančních prostředků v rámci pro-
jektu Harmonické využití rovného postavení 
mužů a žen ve společnosti. O výsledku kon-
troly byla vystavena zpráva (č.j. 157679/09/
009980/107676), která konstatuje: Výsledek 
kontrolního zjištění: Bez nálezu.

–kazatel Jan Valeš, ředitel–20 l
et

Ve školním roce 

2010/11 slaví teolo-

gický seminář 20 let 

od svého založení.


