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Dvacet let služby
Je to důvod k vděčnosti i příležitost ke kri-

tické reflexi řady smělých cílů a pokusů. Jen 
Bůh je schopen řídit události našeho života 
tak, aby přinesly povzbuzení a užitek všem 
zúčastněným stranám. S touto modlitbou 
a nadějí myslím nyní na stovky těch, kteří 
na semináři studovali, vyučovali a pracovali, 
i na ty mnohé sbory a stovky lidí, kteří se 
denně setkávají s absolventy semináře a be-
rou užitek z jejich obdarování i se vyrovná-
vají s jejich chybami a omezeními.

Dne 1. 9. 1990 zřízen Teologický se-
minář Církve bratrské a byli přijati 
první studenti pětiletého dálkové-

ho studia. Od 1. 8. 1991 byl tento 
seminář zařazen Ministerstvem 

školství do sítě škol jako církevní 
škola a byla otevřena možnost den-

ního čtyřletého studia, do něhož 
bylo v prvním školním roce přijato 

dvanáct studentů.

Proto je 
o b d o b í m 
oslav celý 
tento školní 
rok ohrani-
čený oběma 
daty. Ne-
o d p u s t í m 
si osobní 
v z p om í n-
ku, neboť 
výročí se mě 
také osobně 
týká. Jako 

student jsem na seminář přišel v září 1991 do 
právě otevřeného denního studia. Studium 
zahájil tehdejší ředitel Miloslav Jech, kterého 
jsme od té doby začali poznávat stejně jako 
další vyučující. Po dostudování v roce 1995 
jsem začal učit novozákonní řečtinu, kterou 

do té doby učila PhDr. M. Přecechtělová. 
Po nástupu do kazatelské práce v K. Varech 
roku 2002 jsem se byl schopen zapojovat jen 
příležitostně. Přijetí pozvání k vedení školy 
na jaře 2007 ovšem otevřelo novou kapitolu... 
V mysli mi ze studentských let utkvělo např. 
varování ředitele M. Jecha před nestřízlivým 
myšlením, při čtení příběhu z Lystry v knize 
Skutků apoštolských, kap. 14.

Při myšlence na tu řádku let mě napadá 
otázka, za co všechno musíme být Bohu 
vděční a od čeho nás milostivě ochránil. 
Napadá mě však také otázka, do jaké míry 

současní učitelé zužitkovávají uplynulé roky 
zkušeností nebo prostě vyučují nejlépe, jak 
sami umí. Jinou otázkou je, kolik cenných 
zkušeností a úspěchů dosáhli absolventi 
v terénu a jak by dnešní studenti mohli z to-
ho mít užitek. Odlišnou otázkou jsou měnící 
se potřeby církve a společnosti v České re-
publice. A v otázkách by bylo možno pokra-
čovat... Jsme hledající bytosti. Chvála Bohu, 
který povzbuzuje: Proste, hledejte, tlučte!

–Jan Valeš, ředitel–

Modlete se s námi...

vděčnost za to, co bylo a je k Boží slávě

vděčnost za učitele a studenty

prosba za odpuštění našich selhání

přímluva za absolventy

přímluva za učitele

prosba za moudrost v plánování 
dalšího vývoje školy

prosba za potřebné finance

prosba za nové studenty

S touhou sloužit Bohu v církvi 
i ve společnosti.

















ETS slaví
20 let

16. října 2010 – Den ETS, školní slavnost

16. října – vyhlášení umělecké soutěže

4. – 5. listopadu – teologická konference

leden – Dynamis na téma: Jaký byl a jaký by mohl být

zima/jaro 2011 – konference o teologickém 
vzdělávání

květen – Dynamis na téma: Církev, jak ji vidí ETS

podzim – památná publikace

15. října 2011 – Den ETS, vrchol oslav

Kalendář akcí
22. 10. 2010 

16:00 – 20:00
až

23. 10. 2010 
9.00 – 16:00

INSPIRO 2010
 - čerstvý vítr do plachet 
David Novák, Jan Valeš

(Inspiro probíhá v Praze)

02. 11. 2010 
17:15 – 18:45

Úvod do psychologie 
Marek Macák

04. – 5. 11. 2010 
9:00 – 14:00

Evangelikální 
teologická konference 2010

11. 11. 2010 
16:15 – 17:45

Pastorace manželství 
a rodiny 

Mgr. Dana Staňková,DiS.

23. 11. 2010 
14:00 – 18:00

Rada ETS

18. 02. 2011 
16:00 – 20:00

až
19. 02. 2011 
9.00 – 16:00

INSPIRO 2010
 - čerstvý vítr do plachet 
David Novák, Jan Valeš

(Inspiro probíhá na Velké 
Lhotě)

Přihlášky na internetu pod 
„Kurzy pro veřejnost“
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Soustředění, aneb ETS ve zpětném zrcátku
V září proběhlo již tradiční soustředění 

denních studentů Evangelikálního teolo-
gického semináře. Toto období babího léta, 
kdy čerstvým chladným vzduchem prorážejí 
paprsky slunce, zbarvující listy, jsme strávi-
li v křesťanském konferenčním centru Im-
manuel na Dlouhém, které je zasazené do 
krásného prostředí Vysočiny. Byli jsme ob-
klopeni lesy, poli a loukami, sem tam se ob-
jevila roubenka nebo dům. Patnáct metrů od 
hotelu je rybník, takže mnozí z nás využili 
možnosti a vyjeli na loďku nebo na šlapadlo. 
Ti odvážnější, v čele s naším panem ředite-
lem Valešem, se i koupali.

Hlavními řečníky na soustředění byli 
bývalí studenti ETS, Zdeňka a Roman 
Noumannovi. Mluvili o tom, jak využívají 
vědomosti získané na ETS ve službě a co 
je naučila praxe v jednání s lidmi. Vsadi-
li na otevřenost, odhalili mnoho ze svého 
života a my jsme měli příležitost učit se 

z jejich chyb i vybojovaných zápasů. Se 
spolužáky jsme se shodli na tom, že nás 
jejich přednášky a samotná přítomnost 
velmi obohatily. Zdeňka vystudovala sta-
vební střední školu a dokáže své vzdělání 
využívat bravůrně i na úrovni pastorace, 
jenž byla hlavním tématem. S jedním při-
rovnáním se s vámi podělím: „Pastorační 
pracovník nezastává funkci architekta ži-
votů druhých, ani funkci stavby vedoucího 
– tím je člověk sám, ale je stavebním do-
zorem. Potřebuje umět číst v plánech, aby 
věděl, jak má stavba vypadat a je pověřen 
investorem, aby vše šlo podle plánu.“

Odpoledne byl volný program, někteří 
dospávali, jiní si užívali čas se svým věrným 
přítelem počítačem, a ti, kteří se drží řeckého 
vyznání: „Ve zdravém těle zdravý duch,“ hráli 
fotbal anebo se vydali na procházku po okolí. 
Také jsme měli možnost projít kurzem sebe-
obrany, který je jak pro sociální pracovníky, 

tak pro teology 
jistě nezbytnou 
součástí profesní 
výbavy. A také 
jsme vytáhli spo-
lečně paty z ho-
telu a navštívili 
nedaleký Veselý 
kopec.

Z průběhu soustředění jsem nadšená! Pán 
Bůh byl uprostřed nás a pomáhal nám bu-
dovat naše vztahy i s novými prváky. Zažila 
jsem spoustu obohacujících a povzbudivých 
rozhovorů, společné chvály a modlitby, 
a také diskuzi nad Písmem a stavem české 
církve. Užívám si to, když můžu vidět, jak 
Pán jedná v životech druhých. Jsem vděčná 
za milost Boží a přítomnost Ducha svatého, 
který nás ujišťuje o tom, že jsme Boží děti 
a vede nás po cestě života.

–Studentka 2.ročníku ETS, Aneta Žítková–

Lidé ETS

ThMgr. Jan 
Asszonyi, dr. Willi-
am Barcley, Shaley 
Barker, David Beňa, 
lic. theol., Ing. Pavel 
Benák, Mgr. Viktor 
Ber, Th.D., Mgr. Te-
reza Ráchel Bícová, 
Mgr. Lucia Biróová, 
Mgr. M. Blizňáko-
vá, Rick Bourque, 
Marshall Brown, 
PhD, Donald 
Carson, Mgr. Pe-

ter Cimala, Th.D., 
PhDr. Pavla Ci-
mlerová, Mgr. Eva 
Čenkovičová, Hana 
Černá, Mgr. Jakub 
Černý, ThDr. Pavel 
Černý, Th.D., René 
Drápala, M.Div., 
Mgr. Karel Dřízal, 
Mgr. Veronika Dzi-
amová, Walter A. 
Elwell, Ing. Daniel 
Fajfr, M.Th., Jerome 
Farník, Mgr.Th., 

Marilyn Farníková, 
Mgr.Th., Mgr. Zuza-
na Filipková, PhD., 
dr. Donald Fortson, 
Joseph Fultz, dr. Ri-
chard C. Gamble, 
Scott Gilchrist, Lori 
Gramling, Dani-
el Green, Ph.D., 
Martin Grohman, 
DiS., Mgr. Petr 
Grulich, Ing. Tomáš 
Grulich, M.Th., 
Mgr. Jan Hábl, 
PhD., Mgr. Matěj 
Hájek, Mgr. Zde-
něk Halas, DiS., 
Ph.D., Mgr. Robert 
Hart, DiS., ThMgr. 
Miroslav Hery-
án, PhDr. Alena 
Heřmanová, ThDr. 
Markéta K. Holeč-
ková, MUDr. David 
Holub, doc. Pavel 
Hošek, Th.D., 
Galina Hřídelová, 
Mgr. Pavel Chráska, 
dr. Frank James, 
PhD., Mgr. Petr 
Jareš, Věra Javor-
nická, Mgr. David 
Javornický, Th.D., 
Miloslav Jech, Tho-
mas Johnson, Ph.D., 
Mark A. Joseph, 
Manuela Jungo-
vá, Mgr. Jiří Just, 
Th.D., Ing. Radomír 
Kalenský, Mgr. Bro-
nislav Kaleta, Tony 

Kalma, Mgr. Jan 
Kašper, dr. Barry 
Keiser, JUDr. Iva 
Kernová, dr. Reggie 
M. Kidd, Bc. Jan 
Klusáček, Jana Kol-
bábková, Mgr. No-
emi Komrsková, 
Bc. I. Košteyn, 
PhDr. Dana Krau-
sová, PhDr. Slavo-
mír Krupa, Ph.D., 
prof. PhDr. Jaro 
Křivohlavý, Csc., 
Ondřej Kubečka 
DiS., Mgr. Petra 
Kubečková, Jaroslav 
Kubový, Mgr. Mar-
tina Kubová, Lydie 
Kucová, MTh, PhD, 
Daniel Kvasnička, 
Christof Lange, 
prof. ThDr. Ján 
Liguš, Ph.D., ThDr. 
Jiří Lukl, Mgr. Ma-
rek Macák, ThMgr. 
Rostislav Matulík, 
Jana Bartošová-
McKenzie, DiS., 
Richard McKnight, 
PhDr. Václav Mitáš, 
Th.D., MUDr. Ro-
bert Moravec, 
Tomáš Najbrt, 
Mgr. Pavlína Něm-
cová, Mgr. Alena 
Neprašová, Bc. Da-
vid Novák, M.Th., 
doc. ThMgr. Tomáš 
Novotný, Stephen 
Olsen, Ph.D., 

Mgr. Pavel Paluch-
ník, Mgr. Tomáš W. 
Pavlíček, Michael 
Payne, dr. Meic 
Pearse, Jay Phelan, 
Pavel Plchot, DiS., 
Ing. Hana Polívko-
vá, DiS., Dr. Ri-
chard L. Pratt, 
Michael Preuss, 
MDiv, Fred Průdek, 
Th.M., PhDr. Mi-
lena Přecechtělová, 
Ing. Pavel Raus, 
M.A. Clin. Psy, 
M.A. Theol, Ing. Pe-
tr Raus, MUDr. Th-
Mgr. Prokop Remeš, 
Prof. PhDr. Pavel 
Říčan, CSc., Gor-
don W. Saunders, 
dr. George Scipione, 
Daniela Seitz, Rob 
Shaffer s manžel-
kou, Mgr. Marcel 
Sibrt, ing. Rostislav 
Staněk, M. A., 
Mgr. Dana Staňko-
vá, DiS., ing. Stani-
slav Stebel, Ronnie 
Stevens, Mgr. Mar-
tin Škoda, Jarmila 
Špačková, Mgr. Petr 
Špirko, Marek 

Šrámek, M.Th., 
Jana Šrámková 
DiS., RNDr. Jan 
Štěpán, Ing. Karel 
Šustek, M.Th., 
Susan Šustková, 
Mgr. Irena Švojgro-
vá, Karel Taschner, 
Th.D., MUDr. Yvo-
na Taschnerová, 
Richard Trča, 
M.Div – M.A., 
PhDr. Soňa Třísko-
vá, Mgr. Jan Valeš, 
doc. PhDr. Dobro-
mila Iva Vaňková, 
Csc., Mgr. Mi-
lena Vaňková, 
PhDr. Zdeněk Vojtí-
šek, ThD., Mgr. Mi-
rena Volková, 
Mgr. Pavla Vopelá-
ková, MUDr. Alice 
Wagenknechtová, 
Michael Waloschek, 
M.A., R. Wiebe, 
dr. James Young.

Připomeňme si 
zvláště ty, kteří nás 
již předešly k naše-
mu Pánu: bratra M. 
Heryána a sestru J. 
Špačkovou.

Seminář vždy byl a také zůstává přede-
vším skupinou lidí. Není to ani tak institu-
ce, organizace nebo škola. Je to komunita. 
Pro každého studenta jsou velmi důležití 
spolužáci a pochopitelně také vyučující. 
Pro vyučující jsou důležití kolegové, někte-
ří ze studentů a pak také pracovníci školy, 
s kterými běžně komunikují. Při následu-
jícím výčtu vyučujících je třeba pamatovat 
na ty, kdo pracovali v zázemí školy: přede-
vším Mgr. Eva Dvořáková a posléze také 
její manžel Miloslav, Mgr. Olga Valešová, 
Markéta Benáková, Lenka Altrichterová, 
ing. Pavel Mareš, ing. Eva Jaklová, Lidija 
Procházková DiS., Mgr. Milada Pleskoto-
vá, dále civilkáři Mgr. David Kašper, Jakub 
Škarvan DiS. nebo Daniel Habrda.

Následuje přehled těch, kdo na semináři 
v uplynulých dvaceti letech přednášeli některý 
z předmětů. Přes všechnu snahu není seznam 
úplný, zvláště v lektorech dálkového studia 
v prvních letech semináře. Někteří učitelé ze 
zahraničí vyučovali pouze jediný předmět.

Prosím laskavě všechny, jejichž jména mají 
být v přehledu uvedena a nejsou, aby laskavě 
kontaktovali kancelář školy. Zřejmě jejich 
jména unikla vytištění v každoročním Va-
demecum – Průvodce studiem na ETS, které 
byly základem pro sestavení přehledu.
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Zvukové nahrávky

Evangelikální teologická konference 2008 

Evangelikální teologická konference 2009 

CÍRKEVNÍ DĚJINY - DĚJINY CÍRKVE, Respektovaný 
učitel církevních dějin a kazatel Miloslav Jech nás 
provází celými dějinami církve až do současnosti. 

JANOVO EVANGELIUM, Pastor Ronnie Stevens 
nás provádí tímto jedinečným evangeliem pasáž 
po pasáži a odhaluje nám Boží lásku zjevenou 
v osobě Božího syna Ježíše Krista. 

DĚJINY DOGMATU, Dr. Donald Fortson je profeso-
rem Praktické Teologie. 

DĚJINY CÍRKVE - PŘEHLED, Profesor církevních dě-
jin na Reformed Theological Seminary z Orlanda, 
USA Dr. Frank James Ph.D. velmi živým způsobem 
uvádí do dějin křesťanské církve. 

TEOLOGIE NOVÉHO ZÁKONA, Dr. Reggie M. Kidd 
je profesorem NZ na Reformed Theological Semi-
nary v Orlandu (Florida, USA). Ve svém vyučování 
na tomto CD se věnuje teologii v epištolách 
Galatským, I. Korintským a I. a II. Tesalonickým. 

Literatura

Sborník Evangelikální fórum - Theologia vitae

Studijní texty, např.: 
M. Heryán: Věříme a vyznáváme
M. Jech: Dějiny křesťanské církve
P. Černý: Dynamika života církve. Praha
K. Taschner: Teologie Nového zákona

VÝKLADOVÉ POZNÁMKY ČESKÝCH BRATŘÍ KE 
KRALICKÉ BIBLI Jedná se o jedinečnou nabídku 
výkladových poznámek českých bratří k celému 
Novému Zákonu z roku 1601. 

Učednický model církve, Bill Hull 

Evangelizace jako způsob života, Jim Petersen 

Křesťanské církve v Československu ERC 

Portrét kazatele, J. R. W. Stott 

Skutečný a Přítomný, Leanne Payneová. 

Myšlenkový svět, C. S. Lewis

Starý zákon mluví, S. J. Schultz 

Úvod do NZ, G. Hörster 

Úvod do NZ, D.A. Carson 

Objednávky
Studijní texty, vyučující CD, literatura ke studiu

Prohlédněte si celou nabídku na stránkách www.etspraha.cz - OBJEDNÁVKA

Naléhavá příležitost
Uprostřed finanční krize a rozpočtové 

zodpovědnosti v národě doléhá na nás a na-
še studenty finanční tlak. Po ekonomické 
stránce se seminář podobá více běžné nezis-
kové organizaci než škole. Příjmy školy jsou 
vyváženě rozděleny, jak ukazuje graf. Úspor-
né hospodaření školy se projevuje v tom, že 
naprostou většinu výdajů tvoří zasloužená 
odměna vyučujícím, neboť na vybavení či 
publikační činnost nezbývá prostředků.

Hledáme sponzory a dárce, 
kteří chtějí přispět 

na dobrou věc. 
Naléhavé potřeby:
• Nová kopírka pro studenty, která bude umožňovat 
použití předplacené karty. Současná stará kopírka již 
opravdu dosluhuje. Potřebná částka cca 40.000 Kč.
• Oprava balkónu, který provlhá, a odchlíplých míst 
v omítce. V létě 2011 je třeba do opravy vložit řádově 
statisíce Kč a opravit fasádu důkladněji. Nově se v záři 
objevily trhliny v plechové krytině střechy.
• Budování školní databáze a návazných internetových 
stránek a s tím spojené IT služby budou v nejbližších 
měsících vyžadovat několik desítek tisíc Kč.

• Nové knihy do knihov-
ny: V posledním roce 
jsme dočerpali laskavý 
dar na nákup nových 
knih od World Harvest 
Church v Atlantě (USA). 
Ročně je třeba na ná-
kup nových knih cca 
60.000 Kč.

Probíhá řada za-
jímavých projektů, 
které nabízí velmi 
kvalitní využití va-
šich financí.

Několik desítek 
jednotlivců již pod-
poruje službu semi-
náře formou pravi-
delných příspěvků, 
buď každý měsíc, 
nebo vždy závěrem 
roku.
• Např. za 400 Kč mě-
síčně po dobu jednoho 
roku si jedna kated-
ra nakoupí potřebné 
množství nových knih do 

knihovny nebo odměníme vyučujícího na víkendové 
soustředění.
• Kdo jednou dává, pětkrát dává! Tato je-
dinečná nabídka od zahraniční nadace zhodnotí čtyř-
násobně dary každého, kdo začne seminář pravidelně 
podporovat.
• Adopce studenta ETS: Nabízíme možnost jme-
novité podpory semináře, při které přispíváte 
škole na její fungování a škola zase zprostřed-
kuje komunikaci mezi dárcem a jedním ze stu-
dentů. Dárce se tak ve dvou zprávách ročně do-
vídá očima studenta, na co že vlastně přispívá.  
Jak darovat semináři peníze pro účely slevy na 
daních: Součástí daně z příjmu fyzických osob 
je také možnost snížení základu daně o dary např. 
na práci ETS. Za rok 2009 šlo uplatnit max. dary ve 
výši 10 % daňového základu. U člověka s příjmem 
15.000 Kč měsíčně se tedy jedná o 18.000 Kč ročně 
(12 × 15.000 = 180.000). Z těchto prostředků potom 
daň neplatí.
Hledáme také dobrovolníky ochotné 
a schopné pomoci s:
• editací textů a informačních materiálů
• přípravou mimořádných událostí v Praze 
či okolí (jako jsou listopadové konference, 
kurzy letní školy, vysílání absolventů do 
služby) nebo
• editací zvukových a multimediálních 
záznamů.
• Rádi využijeme také drobné údržbářské či 
zahradnické práce.

Máte-li otázky nebo zájem zhodnotit své 
prostředky a možnosti ve spolupráci se se-
minářem, kontaktujte ředitele Jana Valeše 
(reditel@etspraha.cz).

–ředitel ETS–

Grafy příjmů a výdajů za rok 2009
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Jak se daří absolventům?
Nedávno měla svatbu Daniela 
Rajcová, nyní Dickson.

Absolvovala jsi v roce 2003. Jak se Tvůj život 
odvíjel dál?

Po studiu na ETS v roce 2003 jsem od-
cestovala do USA původně na jeden rok ale 
pak jsem tam zůstala 3 roky jako Au Pair. 
Když jsem se vrátila, tak hned na to jsem 
začala pracovat v Křesťanské Akademii 
Mladých nejdřív na Hotelu Malenovice 
a po roce, v projektu EXIT316, jako Ve-
doucí komunikace.

Na čem pracuješ teď?
V rámci projektu EXIT316 jsme začali při-

pravovat projekt EXIT Tour, který k dnešní-
mu dni proběhl už v 16 městech (v Praze jsme 
byli 2x), navštívili jsme 61 středních škol. 
Pán Bůh otevřel zázračně dveře, kde se círk-
ve a neziskové organizace učí, jak pracovat 
s mládeží. Při tom mají jedinečnou možnost 
účastnit se programu EXIT Tour přímo na 
škole a potom organizovat vlastní odpolední 
aktivity ve svém městě. Nyní jsme v procesu, 
kdy plánujeme další EXIT Tour a to nejenom 
v České Republice ale i Slovensku a Polsku. 
Při tom plánujeme jít dál do dalších zemí vý-
chodní Evropy.

Co děláš ty konkrétně?
Moje pozice v projektu EXIT Tour je 

EXIT Tour international manager – orga-
nizuji výjezdy.

Pomohlo Ti v této práci, 
že jsi studovala zrovna ETS? 
Určitě mi studium na ETS hodně pomoh-

lo. Samozřejmě v tom, že jsem získala vyšší 
vzdělání ale při tom i větší rozhled a mož-
nost si skrze to vytvořit na věci názor. Moje 
práce je zaměřená na prácí s lidmi. Také 
stále sloužím v mládeži mého domovského 
sboru, kde sloužím holkám. Mé vzdělání mi 
ve všem hodně pomáhá, protože mám vy-
studované základy psychologie a také i pas-
torační práce. 

Tvůj manžel je zároveň i Tvůj spolupracovník?
Můj manžel Kevin Dickson je zvukař 

a také i Duchovní vedoucí pro EXIT Tour 
tým. Společně budeme sloužit v projek-
tu EXIT Tour. Pán Bůh zázračně spojil 
naše cesty. Vypadá to, že máme spoustu 
dobrodružství ještě před sebou. My víme 
a věříme, že Pán Bůh je naším vůdcem 
a proto se na naše dobrodružství s Ním 
moc těšíme.

Děkuji za rozhovor a přeji šťastnou a moc-
nou společnou cestu!

Vzpomínání
Seminář byl založen právě před 2O letry!
Bývalých studentů, kteří absolvovali před 

10 lety, se ptáme:
Proč jste se rozhodl pro studium právě na ETS?

Jak se Vám studovalo?
Jaké bylo Vaše uplatnění po škole a kde pracu-

jete nyní?
Rozhodl jsem se, protože jsem uvěřil a chtěl 

jsem víc vědět. Jsem zvědavý a rád studuji.
Studovalo se mi dobře, protože jsem měl 

tenkrát relativně dost času na studium. 
(A nebyly na ETS jazyky. Ty studuji velmi 
nerad. Ostatně jsem je nikdy nepotřeboval.)

V rámci časových možností jsem vždy po-
máhal ve sboru. Nyní jsem člen staršovstva 
(a zároveň hospodář sboru). 

Myslím, že ano. Podle rčení: „Snaž se a ně-
kdo z tebe bude; přestaň se snažit, a také z te-
be někdo bude. Ale nebude to tentýž člověk.“

–Václav Sedlák–

Byl jsem mladý, chtěl jsem pracovat s lid-
mi a měl jsem vystudovanou nábytkařinu na 
průmyslovce. Byla to tedy souhra několika 
faktorů: (1) chtěl jsem osobnostně dozrát 
a v tu dobu jsem si řešil spoustu osobních 
problémů, (2) chtěl jsem získat potřebné zna-
losti a odbornost, která by mi otevřela dveře 
k tomu, co jsem chtěl dělat. A významný pro 
mě byl i faktor křesťanství (3) a hledání své-
ho místa ve „službě“ či „v církvi“.

Přijít do Prahy z malého města na Mo-
ravě byl už sám o sobě šok. Pracovat pod 
americkými misionáři byl také šok. Řešit si 
u toho svůj život a naplno studovat byl taky 
šok. Těch očekávání a požadavků bylo hodně 
a v pozadí ještě byl fakt, že se všechno musí 
dělat na plno, jinak to nemá cenu. Byly to pro 
mě těžké roky, kdy moje křesťanství, respek-
tive osobní víra, procházela transformací. Bě-
hem studia jsem poznal několik úžasných lidí, 
ať už z řad vyučujících nebo z řad spolužáků 
(spíše spolužaček:-). Tato setkání a kus cesty, 
který jsme mohli jít spolu, bylo to hlavní, co 
mě tvárnilo a co ve mně zůstalo doteď.

Po ETS jsem usoudil, že je to málo pro 
to, co bych chtěl dělat. Zároveň jsem vnímal 
svoji nezralost a byl jsem přesvědčen, že práce 
s lidmi vyžaduje ještě hlubší pohled do fungo-
vání lidské psychiky. Proto jsem šel studovat 
na UK v Praze, obor: Psychologie - Speciální 
pedagogika a udělal jsem si dva psychotera-
peutické výcviky, kde podstatnou částí byla 
vlastní sebe zkušenost. Díky tomu se mi ote-
vřely dveře k práci, kterou mám rád, a která 
je pro mě i vlastní výzvou. V současnosti pra-
cuju s dětmi jako školní psycholog na jedné 
ZŠ v Praze a už několik let mám svou vlastní 
psychoterapeutickou praxi pro dospělé.

Kdybych měl odpovědět jedním slovem, 
tak určitě „ANO“.Seminář mi určitě otevřel 
dveře a zároveň mě i dobře připravil k další-
mu studiu. Mnoho lidí, i když se s nimi teď 
nevídám, mě provází dodnes a vůči některým 
se i dodnes vymezuju. Zkušenost, že svět není 
černobílý, jsem však získal až za zdmi semi-
náře, na který vzpomínám rád a už jen s hez-
kou nostalgií (přece jenom je to už 10 let).

–Pavel Jurníček–

V té době to byla zajímavá alternativa. 
Učilo se ještě v „Soukendě“ a bylo to vůbec 
takové rodinné, zajímavé.

Mno, byla to celkem sranda. Záleželo 
samozřejmě na vyučujícím, ale většinou to 
byla zábava.

Tak já studoval jen spíše pro zájem, že mě 
ty věci zajímaly. Jinak v současné době pra-
cuji u policie.

ETS mi otevřelo jisté míry obzory, na 
druhou stranu člověku se uzavřou takové 
„pohádkové brýle“. V každém případě jsem 
rád, že jsem to studoval.

–Libor Večerka–

Projekty ETS
1. Pastorační poradna

var. symbol: 305
Posláním poradny je prakticky sloužit lidem bib-
licky zakotvenou a psychologicky informovanou 
pastorací tak, jak se na ETS vyučuje.

2. On-line katalog knihovny ETS

var. symbol: 201
Dlouhodobě vyvstávala potřeba on-line 
knihovního katalogu dostupného studentům 
a učitelům, protože stávající katalog je přístupný 
jen v budově školy.

�. Strategické plánování rozvoje 
ETS v letech 2010 – 17

var. symbol: 302
Od května 2010 pracuje tým jmenovaný Radou 
ETS na přípravě plánu dalšího rozvoje semináře 
do roku 2017. Klíčové otázky jsou: Kde jsme? Kam 
chceme dojít? Jak se tam dostaneme?

4. Tisk nových učebnic

var. symbol: 602
Jsou již připraveny další učební texty, nejsou však 
prostředky na jejich sazbu a tisk.

5. Stipendia studentům

var. symbol: 2
V roce 2010 jsme díky prostředkům f-nadace 
mohli pomoci se studiem řadě studentů ve 
finanční nouzi – nezaměstnanost se nevyhýbá 
ani studentům.

Více o projektech na stránkách školy v „Průvodci po ETS“.

Autor článku 
„Kniha Chatrč“

ç
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Je možné vysvětlit trojiční pojetí 
Boha pomocí populárního románu?
Kniha Chatrč

Román Chatrč vyšel ve Spojených státech 
v roce 2007 a brzy se stal bestsellerem. Kniha 
vypráví o jistém Mackenzie Allenovi Phillip-
sovi, kterému unesl pedofil dceru, jedno ze šesti 
dětí, a po zneužití ji zabil. Tato ztráta pozna-
menala celou rodinu, ale nejvíce asi samotného 
Macka (jak mu všichni říkali). Od té doby na 
něj padlo to, čemu říkal „Velký smutek.“

Po několika letech nalezl Mack v poštovní 
schránce lístek, aby se znovu vrátil do chatr-
če, kde byly nalezeny stopy po jeho zmizelé 
dcerce Missy, včetně její krve. Lístek měl 
podpis Taťka – bylo to důvěrné oslovení, 
které používala Mackova žena pro Boha. 
Mack se nakonec rozhodne, manželce a dě-
tem nic neřekne, od kamaráda si půjčí auto 
a vydá se do chatrče. Tam nenajde poloroz-
bořenou chatrč, ale krásně zařízenou chatu 
a v ní tři osoby. Starší černošku, mladého 
muže a jakousi éterickou bytost jménem Sa-
raju. Všichni se chovají jako dobří příbuzní – 
a jako obyčejní lidé, kteří vaří, pečou, pečují 
o zahrádku nebo chodí na ryby. Ukáže se, že 
starší černoška je Bůh Otec, mladý muž je 
Ježíš a ona éterická bytost Duch svatý.

Možná to připadá opravdu podivné, že 
Boha Otce přestavuje v tomto románu po-
starší černoška (říká se jí Taťka). Ona sama 
to Mackovi vysvětluje tak, že potřebovala (tj. 
Bůh Otec potřeboval) zbavit Macka jeho za-
jetých stereotypů, co se týče pochopení, jaký 
Bůh ve skutečnosti je. Mack se tedy setkává 
s trojjediným Bohem a současně si živě uvě-
domuje všechny své námitky vůči Bohu, své 
výčitky, že dopustil smrt jeho dcery. O tom, 
co se stalo, nezačnou hovořit přímo a hned. 
Smrt malé Missy se stává tématem rozho-
voru velice pozvolna. Postupně Mack hovoří 
se všemi osobami Trojice. Později Ježíš při-
vede Macka k jiné podivné bytosti, Sophii 
(ztělesněné božské Moudrosti), která mu za 
zvláštních okolností umožní krátce spatřit 
v ráji si hrající Missy. Sophia ovšem po něm 
rovněž chce, aby usednul na soud. Aby roz-
hodl, které z jeho dětí půjde do nebe a které 
do pekla. Mack je drsně konfrontován jak se 
svým vesměs nevědomým sudičstvím, tak 
s Božím dilematem: Kdy a jak odsoudit lid-
ské bytosti, které miluje? Vrcholem románu 
je okamžik, kdy se Mack rozhodne odpustit 
vrahovi své dcerky.
Co říká kniha o Trojici

Pěkné je hned první setkání hlavního hr-
diny (Macka) se všemi třemi osobami Troji-
ce. V okamžiku, když se s nimi setkal a oni 
se mu postupně představí, vyděšeně na ně 
zírá a pokládá otázku: „Který z vás je Bůh?“ 
„Já,“ odpověděli ti tři jednohlasně. Mack 
jednoho po druhém přelétl pohledem, a ač-
koli ani zdaleka nechápal to, co vidí a slyší, 
tak nějak jim věřil.“Bůh je jeden a všichni tři 
dohromady tvoří jednoho Boha. Mack měl 

mnoho možností hovořit s každým z těch 
tří o samotě. Pokud jednotlivé osoby mlu-
ví o sobě, většinou mluví v množném čísle. 
Např. „stvořili jsme vás.“ Na jiném místě 
Bůh (Taťka) znovu vysvětluje: „Nejsme tři 
bohové, ani tu nejde o jednoho Boha se tře-
mi rolemi, jako když je nějaký muž manžel, 
otec a zaměstnanec. Jsem jeden Bůh a jsem 
tři osoby, a každá z těch tří je plně a naprosto 
tou jednou.“ Při jiné společné diskuzi, kdy se 
Mack snaží pochopit vztahy v Trojici, říká: 
„vždycky jsem si představoval Boha Otce 
jako šéfa a Ježíše jako toho, kdo ho poslouchá 
a plní jeho rozkazy a nejsem si jistý, jak do 
toho zapadá Duch svatý.“ Pak položí otázku: 
„Copak nemáte nějaké organizační sché-
ma?“ Dostává odpověď – tentokrát od Saraju 
(Ducha svatého): „My nemáme mezi sebou 
pojem nejvyšší autority, jenom jednoty. To, 
co tady vidíš je vztah, který není zaštítěný 
žádnou mocí. Hierarchie by pro nás neměla 
žádný smysl. Je to vlastně váš problém, ne 
Boží.“ A na jiném místě zase Ježíš vysvět-
luje: „My k sobě přistupujeme s pokorou… 
Taťka se podřizuje mně stejně jako já jemu 
nebo Saraju mně nebo Taťka jí. V pokoře 
nejde o autoritu a není to ani poslušnost; jde 
v ní jen o vztah plný lásky a úcty.“ Pokud 
s Mackem mluví jedna osoba z Trojice, je to 
jakoby u něj byli i ostatní dva. Vědí, o čem 
daný rozhovor byl a jak probíhal.
Co říká kniha o Bohu?

Boha představuje jako lásku. Od prvního 
okamžiku setkání s Mackem – všechny jeho 
projevy. Každý pohled, každé slovo, každý 
pohyb je prodchnutý obrovskou, hlubokou, 
všeobjímající láskou. Člověk byl stvořen, aby 
byl milován. Zde se ani nedají psát odkazy, 
protože bych musel odkázat na celou knihu. 
Bůh nechává člověku svobodu. Při prvním 
setkání říká Mack Ježíšovi: „Myslím, že je 
mou povinností si jít s Taťkou promluvit…“ 
Ježíš zvážněl a odpovídá: „nechoď, jestliže 
máš pocit, že to je tvoje povinnost. Tím tady 
žádné body nezískáš. Jdi, pokud to chceš 
udělat.“ Je svébytný – neomezený, nemá 
žádné hranice, je podstatou všeho, přítomný 
ve všem. Je skutečným OTCEM. Při rozho-
voru o otci, se kterým mněl Mack jen špatné 
zkušenosti nemusela nic říkat, bylo vidět, že 
chápe, co se v něm odehrává, a tak nějak vě-
děl, že se o něho zajímá víc, než se o něj za-
jímal kdokoliv jiný. „Jestli mě necháš, budu 
tím Taťkou, kterého jsi nikdy neměl.“ Bůh 
žije ve vztahu naplněném láskou. Jsou to 
všechny chvíle, kdy jsou některé z osob Tro-
jice spolu nebo chvíle, kdy je někdo z nich 
s Mackem. Každý vztah je prolnutý obrov-
skou láskou. Na jiném místě zase „Mack 
pohlédl Taťkovi do tváře. V životě neviděl 
laskavost, lásku, naději a živoucí radost v tak 
čisté podobě.“
Co říká kniha o Ježíši?

Je pravda, která má jméno a která osvobo-
dí. Je cele Bůh a cele člověk. Nejlepší cesta, 
jak se dostat blíž k Bohu i Duchu. On je ten, 
kdo chce žít v nás. Přišel nám dát naplněný 
život – svůj život. Jestliže se budeme snažit 
cokoli dělat sami bez něj, bez probíhající-
ho dialogu s ním, bez společného sdílení 
– nedokážeme to! V celém stvoření a celých 
dějinách jde o Ježíše. On je středem Božího 
záměru a Bůh se v něm stal člověkem – tak-
že Boží záměry a lidské osudy jsou jednou 
provždy propojené.
Co říká kniha o Duchu svatém?

Tvořil úplně všechno. Ukazuje na to, co je 
v našem srdci (obraz zahrady a bince).

 Duch dává zmocnění lidem – z něho vy-
chází skutečná moc a autorit. Duch (Saraju), 
říká Mackovi: „Já jsem vždycky s tebou, ať 
už mou přítomnost vycítíš, nebo ne.“ Na ji-
ném místě zase: „Já jsem proces, který tě do-
vede k živoucí odpovědi (Ježíši) – a až k Ně-
mu dospěješ, On tě změní zevnitř.“ Když 
se Mackův pobyt v chatrči chýlil ke konci, 
položil Saraju otázku: „Uvidím tě ještě ně-
kdy?“ zeptal se váhavě „Samozřejmě. Mů-
žeš mě zahlédnout v uměleckém díle nebo 
hudbě anebo v tichu, prostřednictvím lidí 
nebo ve Stvoření anebo ve své radosti a ve 
svém smutku. Moje schopnost komunikovat 
je bez hranic, živoucí a proměnlivá, a bude 
vždycky naladěná na Taťkovu dobrotu a lás-
ku. A uslyšíš mě a uvidíš v Bibli novým způ-
sobem. Jen nehledej pravidla a zásady, hledej 
vztah – cestu k bytí s námi.“

Při čtení knihy Chatrč jsem nenašel nic, 
co by mne nějak negativně zastavilo a co by 
se stavělo proti Božímu slovu. Snad jen kapi-
tola se Sofií (personifikovaná moudrost) mi 
možná úplně nesedla, ale na druhou stranu 
to, co Sofie říkala, nebylo proti biblické.

Chatrč se věnuje Bohu jako Otci a od za-
čátku do konce je plná lásky. Způsob, jakým 
autor píše je obdivuhodný a mnohokrát do-
káže otřást city a emocemi. Nejen hlavního 
hrdiny, ale také čtenáře. Možná záleží na 
vnímavosti každého, ale pro mne to byl sil-
ný zážitek. Boží láska, která přímo bytostně 
vystupuje z textu a probouzí lásku i u mne. 
Lásku k Bohu i lásku k lidem.

Asi jediné, co vyvstává při čtení knihy Chatrč 
je otázka: Může si člověk něco takového dovo-
lit? Popisovat Boha? Musím se přiznat, že úpl-
ně nevím a neznám odpověď na tuto otázku.

Na závěr se pokusím odpovědět na úvod-
ní otázku, jestli je možné vysvětlit trojiční 
pojetí Boha pomocí populární knihy. Pro 
mne samotného byla tato kniha úžasným 
čtením. Myslím, že jsem mnohem víc scho-
pen chápat Boží lásku. Mnohem víc pro mne 
znamená to, že Bůh je láska. Možná se mi 
otevřely i úplně jiné pohledy na ostatní lidi, 
kteří jsou kolem mne. Možná jsem i něco víc 
pochopil z toho tajemství Trojice. 

Použitá literatura: Young, William 
P. Chatrč. 1 ed. Praha: Knižní klub, 2009. 
(S povolením autora velice redakčně zkráceno)

–Vladimír Horský, 3 TP, DS –
Kurz: Systematická teologie, 24.8 2010
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ETS je…
3 akreditované obory:  
Teologie VOŠ – 43 studentů, Pastorační a sociální 
práce VOŠ – 51, Pastorační a sociální práce Bc – 30

1 neakreditovaný program:  
Sborový pracovník – 16

119 studentů z 10 církví

Pestrá nabídka kurzů pro veřejnost:  
v roce 2010 již 80 účastníků

20 let služby církvi i veřejnosti

44 vyučujících z různých církví a profesí

Rodinné stříbro: pastorace

Správní radu tvoří zástupci Bratrské jednoty 
baptistů, Církve bratrské, Evangelické církve 
metodistické, Křesťanských společenství 
a Slezské církve evangelické AV

Pozor!
Možnost inzerce vašich akcí. 

Další číslo vyjde v lednu 2011


