
Co je vlastně posláním semináře? 
Jakou roli v tom hraje rostoucí zá-
jem o kurzy pro veřejnost? Jak by 
mělo vypadat celoživotní vzdělávání 
kazatelů a starších? A do jaké míry 
se daří do služby v církvi zapojovat 
generaci mladých, kteří již vyrostli 
ve svobodné zemi? 
Posláním semináře je duchovně, 
odborně a prakticky připravovat 
pro službu v církvi a ve společnosti. 
Rok 2011 přinesl několik problémů 
a změn: Dlouhodobě klesající zájem 
o denní studium vyústil v to, že noví 
studenti v září nastoupili pouze do 
bakalářského programu, obory VOŠ 
zůstaly v 1. ročníku prázdné. Nadále 
roste zájem o kurzy pro veřejnost, 
včetně letní školy. Podařilo se vyrov-
nat finanční ztrátu z předchozího roku 
a získat několik grantů. Proběhlo první 
studijní volno kazatele ve spolupráci s 
učiteli ETS. Experimentálně se rozvíjí 
spolupráce s několika sbory ve střed-
ních Čechách. Již na začátku roku 
2011 vyvrcholil proces strategického 
plánování Rady ETS, který vedl k 
jasnému vytyčení dalšího směřování 
semináře. 
Naší prioritní skupinou jsou zájem-
ci o dálkové studium. V této oblasti 
nejvíce pracujeme na zkvalitnění na-
šich služeb. 
Uvědomujeme si však, že i denní 
studium je pro budoucnost církve 
důležité. Proto připravujeme mož-
nost obnovení denního studia, které 
vyžaduje, abychom je uchopili nově, 
neboť porevoluční generace mla-
dých lidí přistupuje ke studiu jinak. 
Rozšiřujeme nabídku vzdělávání 
pro křesťany v různých profesích a 
církevních službách – např. kurz 
pastoračních dovedností pro pracov-
níky v sociálních službách nebo 
kurz Inspiro pro všechny aktivní  
křesťany. 
 

 

 
 

11. března – neděle ETS 
 
 
 8. června – přijímací řízení 
 
 
 31. května – poslední termín pro 
podání přihlášek ke studiu 
 
 KURZY 
Řízení sborové práce,  
Petr Geldner –9. února 
 
Systematická teologie 20. století, 
Ján Liguš –28. února 
 
Katechetika, Radek Kalenský  
2. - 3. března 
 
Stvoření a misie (teologie SZ), 
Rostislav Staněk – 23. - 24. března 
 
Vnit řní uzdravení, Tony Kalma  
23. - 24. března 
 
Neziskový sektor, Irena Pouchlá  
11. - 12. května 
 
Odpuštění - nástroj pastorace, 
Daniel Green – 15. - 16. června 
 
 

www.etspraha.cz 

KALENDÁ Ř  
AKCÍ 

Hledáme příležitosti praktických 
projektů s křesťany v různých pro-
fesích, které by nám pomohly pře-
sáhnout také do občanské společ-
nosti. 
Pomocí kurzu Biblická interpreta-
ce chceme přispívat k solidnímu 
výkladu Bible v besídkách, doros-
tech, mládežích, skupinkách i za 
kazatelnou. • Usilujeme o vyučo-
vání, které spojuje osobní a du-
chovní rozměr, kvalitní vzdělání a 
praktické dovednosti. Jan Valeš 
 Změny ve vedení kateder 
Ze zdravotních důvodů požádal v 
dubnu 2010 o uvolnění z výuky a 
vedení katedry Nového zákona 
Karel Taschner, Th.D., který patří 
mezi zakladatele semináře a výuku 
Nového zákona vedl od samotného 
počátku.Při této příležitosti došlo ke 
spojení kateder Starého a Nového 
zákona. Tím chceme vyjádřit důraz 
na jednotu celého Písma, která se 
promítá do kurzů typu Biblická in-
terpretace, které se týkají celého 
kánonu. Katedru praktické teologie 
povede dočasně ředitel Mgr. Jan 
Valeš. ThDr. Pavel Černý, Th.D., 
který katedru uplynulých dvacet 
let vedl, zůstává nadále řádným 
učitelem předmětů praktické teolo-
gie. Správcem školní budovy je 
nově ing. Lukáš Jakl ze sboru 
Církve bratrské v Praze 3, Žižko-
vě. Od 1. září ukončila pracovní 
poměr v semináři učitelka PhDr. 
Alena Heřmanová. Odborné pra-
xe studentů oboru Pastorační a 
sociální práce nyní povede Mgr. 
Dana Staňková, DiS.. Praxe studentů 
oboru Teologická a pastorační činnost 
Mgr. Pavel Trefný.  Nově se k uči-
telskému sboru připojuje Mgr. et 
Mgr. Ji ří Bukovský, Mgr. Daniel 
Heczko, Mgr. Pavel Trefný, Ing. 
Petr Geldner, a staronově po ně-
kolika letech Mgr. Lucia Biróová. 

DUCHOVNĚ, ODBORNĚ, PRAKTICKY  
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ZMĚNY VE VEDENÍ KATEDER Těm, kteří svoji službu na semináři v tomto roce omezili, chci  touto 
cestou znovu poděkovat za péči a lásku, kterou věnovali studentům a kolegům. Procházíme tak jako mnozí v této 
době nesnadným obdobím a mnoha změnami. Ty, kteří se k nám naopak v této chvíli přidávají, chci touto cestou 
znovu přivítat. Modlete se, spolu s námi, abychom byli schopni dostát svému poslání – připravovat duchovně, od-

borně i prakticky pro službu v církvi i ve společnosti. Mgr. Jan Valeš 

Jak by ses představil ostatním 
učitelům a studentům semináře? 
 
Mladý křesťan s intelektuálními 
sklony, kterému teorie rozhodně 
nestačí a i po letech v církvi je z 
církve stále nadšený. Možná i pro-
to se ve svém doktorském projektu 
věnuji apoštolu Pavlovi a Prvnímu 
listu Korintským. Svůj domovský 
sbor mám v Křesťanském spole-
čenství v Kutné Hoře, kde jsem 
vyrostl a učil se sloužit. Krom stu-
dia teologie, filosofie a sociální 
antropologie v Praze se rád hlásím 
k ročnímu studiu perštiny a antro-
pologie Blízkého východu v Lon-
dýně, kteréžto obory patří dál mezi 
mé zájmy. 
 
Proč ses rozhodl přijmout pozvání k 
učení na ETS? 
 
Vize ETS mi byla blízká. Předsta-
va spolupracovat s dalšími křesťa-
ny, které spojuje teologie, evange-
likální základ a touha budovat cír-
kev, působila víc než lákavě. 
Krom toho i samu možnost učit a 
smysluplně uplatnit své vzdělání 
považuji za velkou příležitost. Ne-
bylo o čem přemýšlet. 
 
 Co pro tebe teologie znamená, 
co bys rád studentům osobně 
předal? 
 
Teologie pro mě znamená přede-
vším milovat a poznávat Boha, 
celou myslí a celým srdcem. Bez 
studia teologie bych nikdy nemohl 

žasnout nad Bohem tolik jako 
nyní, zůstala by mi skrytá smys-
luplnost jednoduchých frází z 
besídky, chyběla by mi jistota a 
pokora pro hovory s těmi, kdo 
Boha hledají. O to málo, co jsem 
poznal, se rád podělím. Pomůže-
li to studentům více žasnout a 
lépe milovat, budu spokojený. 

Petr Geldner, kazatel sboru CB 
v Poděbradech a nově také učitel 
ETS na katedře praktické teologie, 
navštěvoval v LO 2010/12 některé 

kurzy pastora-
ce a absolvo-
val pár hodin 
o d b o r n ý c h 
konzultací s 
učiteli kated-
ry. Bylo to v 
rámci jeho 
kaza te l ské -
ho „studijního 
volna“, což 
je „institut“ 

známý i odjinud jako sabbatical: 
naši kazatelé se mohou domluvit 
se svým staršovstvem a investovat 
v periodě sedmi let tři měsíce vý-
hradně do studia. ETS zve kazatele 
nejen z CB, aby svá studijní volna 
alespoň zčásti strávili na ETS ane-
bo ve spolupráci s ETS.  
 
 Milí kazatelé, misijní, pas-
torační, sociální pracovníci 
a pracovnice, pokud si kladete 
tyto otázky, EVANGELIKÁLNÍ 
TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ Vám 
nabízí zázemí a pomoc: U nás mů-
žete samostatně studovat a využí-
vat seminární knihovnu. Můžete 
zavzpomínat na svá studentská léta 
a zúčastnit se probíhající výuky. 
Odborníci z řad našich pedagogů 
Vám rádi pomohou se studijním 
projektem. Nabízíme Vám tyto 
kombinovatelné varianty:                       

Jak efektivně strávit kazatelské 
studijní volno? 

Jak si osvěžit a rozšířit své   
odborné kompetence? 

Kde si odpočinout a načerpat 
novou inspiraci? 

 KURZ KREDIT absolvování 
kurzu z nabídky denního, nebo 
dálkového studia ETS 
Studijní pobyt: možnost účastnit se 
probíhající výuky, podmínky pro 
samostatné studium, k dispozici 
knihovna (vč. badatelských on-line 
databází), přístup k internetu, 
příležitost k aktivnímu oddechu: 
minigolf v areálu, cyklostezky v 
okolí, nedaleko bazén, fitness, 
nákupní centrum atp. 
Ověřeno certifikátem 
 
KURZ AUDIT absolvování kurzu 
z nabídky denního, nebo dálkové-
ho studia ETS 
Konzultace: přidaná hodnota ke kur-
zům, příp. ke studijnímu pobytu: 
osobní konzultant z řad pedagogů 
ETS, konzultace 1 hodinu týdně; 
min. dvě konzultace. Konzultace je 
možná, pokud účastník předem 
oznámí alespoň přibližné určení 
studijního tématu 
Náslech. 
 KONTAKT: David Beňa, lic. the-
ol., david.bena@etspraha.cz  
Stoliňská 2417, 193 00 Praha 9, 

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský 
   KAZATELSKÉ            STUDIJNÍ                   VOLNO 

Inzerátek: 
Pastorační a komunikační doved-
nosti v sociální práci 
Kurz pro pracovníky v sociální 
práci 
Akreditováno MPSV: 2011/1501-
PC 
Rozsah:  
16 hodin, formou 1 + 1 den 
Info: @etspraha.cz 



Evangelikální teologická 
konference „Církev a ko-
munita“ proběhla v listopadu 
loňského roku. Její dopady bude-
me moci sledovat i letos, a to hlav-
ně u jejího pořadatele -  ETS. 
Přednášky a diskuse inspirovaly 
vedení semináře ke konkrétním 
cílům i krokům.(viz níže). 
Konference byla rozdělena do tří 
bloků: 1) Církev je komunita, 
kde zazněly přednášky od psychi-
atra Maxe Kašparů na téma „
Společenství církve“ a teologa 
Pavla černého „Církev je komunita 
milosti a milosrdenství“. 
2) Církev žije v komunitě: tady 
přednesl příspěvek Daniel Pastir-
čák „Pevnost, alebo oáza“, kde se 
zamýšlel nad církví, která se spíše 
uzavírá do sebe, místo aby přijí-
mala druhé. 
3) Komunitní služby a církev: 
přednášejícími byli Slavomír Kru-
pa s úvahou na téma“Sociálna si-
tuácia občanou a církve“ a Zuzana 
Filipková, která přednesla příspě-
vek „Význam služby diakonie v 
dnešní proměňující se společnosti“. 
Po všech přednáškách následovala 
podnětná diskuse mezi účastníky 
konference, kterých se sešlo okolo 
šedesáti z různých církví a míst i 
států. (CD z konference si můžete 
objednat na stránkách školy www.
etspraha.cz) 

Projekt sociální práce 
 a teologie 
Z teologické konferece 2011 vze-
šel významný podnět, kterému 
se ETS chce dále věnovat. Konfe-
rence byla věnována církvi očima 
sociálních pracovníků - Církev a 
komunita. Zvláště v druhý den 
konference vyvstala potřeba mezi-
oborového rozhovoru mezi teolo-
gií a sociální prací. Jeden hlavní 
důvod je ten, že církev nemůže 
zůstat uzavřená pouze do své 
vlastní organizace bez přesahu do 
sociálních potřeb ve společnosti, 
Evangelium má dostat praktickou 
podobu. Druhý hlavní důvod je 
ten, že sociální práce vyrůstá histo-
ricky i kulturně z židovsko-
křesťanských kořenů a v praxi mají 
sociální pracovníky otázky, které je 

třeba biblicky zodpovědět. Bude-
me nadále sledovat průběh tohoto 
projektu na teologickém semináři, 
neboť má ideální podmínky k to-
mu se těmto otázkám věnovat - 
vždyť nabízí studijní obory právě 
teologie a sociální práce.  
Jan Valeš 

 
V den ETS, při „vysílání absol-
ventů a přijímání nových studentů 
se konala také vernisáž výstavy – 
soutěže. Tu vyhlásil na loňském 
Dni ETS ředitel Jan Valeš při pří-
ležitosti 20. Výročí od založení 
školy. 
Vítězky, Sáry Hofmanové jsem 
se zeptala: 
Jak si se o soutěži dozvěděla? 
Z letáku na křesťanské konferenci. 
Můžeš, prosím, popsat dílo, s 
kterým si se soutěže zúčastnila? 
 
Dílem je dřevěná skládačka. Čer-
nobílé fotky - portréty jednotli-
vých členů naší celkem početné 
rodiny jsem rozstříhala na díly a 
nalepila na 9 kostek, které se dají 
pak různě skládat, takže je  možno 
sestavit vtipné obličeje jako např. 

obličej mladší sestry s tátovými 
vousy a ušima bráchy atd. 
V čem se škola podobá, nebo by 
se měla podobat rodině? 
Ve škole taky musíme vytvářet 
vztahy mezi sebou, každý ze stu-
dentů, učitelů je jiný, trávíme tu 
spoustu času, musíme se učit spolu 
vycházet, spolupracovat, učíme se 
od sebe navzájem, jsou  na 
nás kladeny nároky, s čímž vším 
se setkáváme i v rodině 
Jak se mohou tvým dílem inspi-
rovat studenti ETS? 
Třeba tvořivostí, rozmanitým vyjá-
dřením nějaké myšlenky a třeba 
touhou po spolupráci studentů s 
různým obdarováním, jak se při-
blížit myšlení lidí... 
Cena vítěze je zájezd do Izraele, 
byla jsi 
tam už? 
Ještě ne, 
ale už se 
tam moc 
těším! 
Děkuji, o 
Izraeli si 
popovídá-
me příště. 
 

ETK 2011 

OCENIT HODNOTY 
Respekt, Služba, Náročnost, Praktičnost, Osobní růst, Otevřenost 

 Bakalářský program v teologii 

výrazná míra samostudia a dobrá 
organizace umožní studium i těm, 
kteří dnes teologii studovat nemo-
hou kvůli velkému vytížení ve 
službě.    www.etspraha.cz 



Poslání poradny a klienti 

Posláním poradny je sloužit psy-
chologicky i biblicky zakotveným 
odborným poradenstvím lidem, 
kteří se ocitají v subjektivně či ob-
jektivně náročné životní etapě a 
potřebují podporu a odborné osob-
ní a duchovní doprovázení. V bu-
doucnu by zároveň měla poradna 
sloužit i jako praktické výukové 
pracoviště pro studen-
ty pastorace na ETS. 

Největší skupinu kli-
entů poradny tvoří od 
počátku studenti 
ETS, zejména studen-
ti dálkového studia, 
což bylo i původním 
záměrem při zřizování 
poradny - nabídnout 
odbornou péči těm 
studentům, kteří ji budou sami po-
třebovat, a pomoci jim tak i touto 
formou dozrát na osobnostní i du-
chovní rovině nebo projít nějakou 
náročnou životní etapou. 

Dalšími klienty poradny pak jsou 
lidé napojení na Sbor CB Černý 
Most a Rajská zahrada (kontakt 
většinou přišel přes kazatele sbo-
ru). 

Poradna je od počátku otevřená i 
klientům „zvenku“ (mimo ETS a 
Chvaly), její služby využívají i 
lidé, kteří se o ní dozvěděli od přá-
tel (studentů ETS, lidí ze sboru 
ČM, učitelů ETS či jinak).  

Nejčastějšími tématy, se kterými 
klienti do poradny přicházejí a nad 
kterými se spolu zamýšlíme a sna-
žíme se v nich hledat posun k lep-
šímu, jsou: manželské a partner-
ské soužití, problémy v jiných 
významných vztazích – nejč. ro-
dinné vazby, (otázky výchovy, 
konfliktů, hněvu, komunikace, od-
povědnosti a hranic ve vztazích ...)
nevyřešené vztahy a traumata z 
minulosti, které brání plnohodnot-

nému prožívání přítomnosti a po-
sunu v osobním vývoji dále hledá-
ní sebe sama, nejistota, nízká se-
bedůvěra, otázky viny a (ne)
odpuštění sobě i druhým, otázky 
smyslu života a jeho hledání; zkla-
mané naděje,  otázky osobní víry, 
pochyb, hledání Božího vedení a 
Jeho cest v rozhodování v důleži-
tých životních situacích a na život-
ních křižovatkách.  

Naprostá většina klientů jsou 
křesťané, proto se s nimi kromě 
poradenské a terapeutické roviny 
řešení jejich problémů můžeme 
pouštět i na rovinu duchovní a za 
jejich situaci a problémy se s ni-
mi pravidelně modlit. Já osobně 
jsem za to moc vděčná, vnímám 
svou práci jako dar od Boha a 
jsem ráda, že na ni „nejsem sa-
ma“.  

Financování 

V současné době jsou náklady na 
provoz poradny hrazeny z pro-
středků jednorázového daru ETS 
na tuto práci od zahraniční nadace 
Overseas Council International a z 
prostředků ETS. Tyto prostředky 
jsou však velmi limitované. Od 
září 2011 byly proto stanoveny 
podmínky placení poradenských 
sezení všemi klienty mimo studen-
ty ETS. Ani tyto poplatky však 
zdaleka nepokryjí celkové náklady 
na provoz poradny, proto jsme vel-
mi vděční všem dárcům, kteří se 
rozhodli nebo ještě v budoucnu 
rozhodnou jakoukoliv jednorázo-

vou či pravidelnou částkou podpo-
řit tuto práci umožnit tak její další 
pokračování a rozvoj. Z části těch-
to darů, které se podařilo na pod-
zim získat, je nyní zařizována 
místnost, která byla na ETS pro 
pastorační poradnu vyčleněna, tak, 
aby poskytovala co nejvíce klidné, 
příjemné a diskrétní prostředí pro 

rozhovory s klienty. 

Osobní slovo na závěr 

Jak už jsem psala, svou 
práci vnímám jako dar 
od Boha. Už v době 
studia psychologie před 
lety jsem přemýšlela o 
tom, že bych jednou 
ráda spojila psycholo-
gickou práci a svou víru 
a zapojila do práce kro-

mě svého mozku, znalostí a zkuše-
ností i Boha jako hlavní „účinný 
faktor“ celé terapie. Když teď po 
čase vidím, jak některé z mých 
klientek (či klientů) rostou, mění 
se (krůček po krůčku) a zbavují se 
některých „přítěží“, které s sebou 
životem vláčeli, mám z toho vel-
kou radost a naplňuje mě to novou 
chutí v této práci dál pokračovat. 

PhDr. Soňa Třísková 

pastorační poradce ETS  

a vyučující na katedře psychologie 

Katedra psychologie se orientuje v 
teoretické i praktické rovině na 
psychologické aspekty péče o člo-
věka s důrazem na spiritualitu a 
dialog mezi psychologií a teologií. 
Obecně psychologické poznatky o 
podstatě duševního života konkre-
tizuje v jednotlivých aplikačních 
oborech. Podstatnou součástí výu-
ky psychologie je vlastní osobní 
sebereflexe. 

Pastorační poradna na ETS 
Již druhým rokem (od září 2010) na ETS funguje pastorační poradna. 
Vznikla po delší době plánování a modliteb za takovouto možnost, jak 
rozšířit práci ETS v oblasti pastorace a posunout ji více i do praktické 
roviny - jak v oblasti péče o studenty, tak i v oblasti praktické výuky pas-
torace. 

Ráda bych spojila psychologickou práci 
a svou víru a zapojila do práce kromě 
svého mozku, znalostí a zkušeností  

také Boha jako hlavní „účinný faktor“ 

 celé terapie. 



V čem vidím dnes v těchto dnech 
Boží milost? Já, člověk, kterému 
vstávaly vlasy hrůzou, když jsem 
si vzpomněla na ZDŠ, šťastná, že 
už je to všechno za mnou, když 
Jan Valeš - ředitel Evangelikálního 
teologického semináře mluvil s 
nadšením a předváděl prezentaci 
této školy, nečekaně jsem prožila 
vnitřní změnu - jakýsi zlom. Do-
stala jsem chuť studovat na této 
škole třetinové studium-dálkové-
program sborového pracovníka. 
 
První cesta do školy 
Michal zastavil s autem u naší 
branky. Popadla jsem tašku a bě-
žela k autu. Po pozdravu jsem na-
stoupila a jen co se auto rozjelo 
naší ulicí, podal mi Michal nějaký 
papír. Mám si prý vybrat třicet 
předmětů. Myslela jsem si v tu 
chvíli, že vystoupím a nikam neje-
du. Cože?! Třicet předmětů ? - 
Vždyť kolik jsme jich na základce 
měli? Ne, když to vzdám, nezaži-
ju, co Bůh pro mne chystá! Byl 
to boj, boj s nemožností, s pochyb-
nostmi. Vůbec jsem nepochopila, 
co ty názvy předmětů znamenají - 
a to si mám vybrat. Měli jsme ma-
lé zpoždění. Když jsme u školy 
vystoupili z auta, viděli jsme kače-
ra, jak se kolíbe prostranstvím 
před školou k rybníčku. To na mě 
udělalo přátelský dojem. Pak jsme 
běhali po škole a nevěděli, kam to 
vlastně máme jít. V kanceláři ni-
kdo nebyl a chodby už se vyprázd-
nily, protože vyučování už začalo. 
Nakonec nám přece někdo poradil. 
Ve třídě bylo asi 8 lidí a vyučující 
se na začátku pomodlil - a já vě-
děla, že jsem "doma mezi svý-
mi - v Boží rodině".  Konečně 
jsem se zklidnila a mohla se sou-
středit. O přestávce jsem se šla 
přihlásit do knihovny. Byla tam 

spousta lidí. Někteří se na sebe 
smáli, bylo vidět, že se znají. Ba-
vili se a používali také mnoho 
slov, kterým jsem nerozuměla. 
Nosili stohy knih - to všechno mu-
sí přečíst?! Hrozila jsem se. 
Vždyť já kromě Bible téměř nic 
nečtu! Toho dne jsem se seznámi-
la s Lidijí, knihovnicí. Ta se mě 
ujala a „překládala“ mi ta cizí slo-
va. Kredity, index atd. Vrtalo mi 
hlavou, jaké body to budu sbírat a 
za co? Vím, že se děti na táboře 
bodují za úklid, pomoc v kuchyni - 
ale na škole? Pak jsem na to 
"přišla". Na téhle škole se asi ne-
dávají známky, ale úkoly se bodu-
jí. Lidije mi však řekla, že známky 
se dávají - takže to už jsem byla 
totálně zmatená. "Ale co je to ten 
index?" ptám se dál. Lidije naklo-
něná nad stolkem se na mě dívá 
přes brýle,“No, to je něco, něco 
jako žákovská knížka.“ 
„Aha, už rozumím.“ Konečně 
něčemu rozumím! Tolik Boží 
milosti, radosti, úžasu, vděčnosti, 
tolik požehnání! Od února chodím 
(jezdím) do školy. Práce doma mi 
jde lépe, domácnost vypadá lépe a 
teď jsme měli soustředění.(moje 
první.) Týden jsem se na ně při-
pravovala a Bůh mi dával sílu vě-
novat se přípravě 23 hodin, udělat 
si poznámky z četby - to byl úkol. 
To soustředění trvalo 20 vyučova-
cích hodin během 2 dnů - zázrak 
na zázrak - Dobře jsem se soustře-
dila a závěrečný test jsem ode-
vzdávala mezi prvními. Dostala 
jsem poprvé v životě zápočet s 
klasifikací! (za 3). Nevěděla jsem 
co si s tou radostí počít. Vyučující-
mu jsem při zápočtu a zápisu 
známky řekla.“Já to udělala! To je 
hochu zázrak. Já mám totiž zá-
kladní vzdělání!“ Nevím, co si o 
mně pomyslel, ale je to ohromná 

Boží milost. Nikdy na ni nechci 
zapomenout! Když se stal David 
králem Izraele, tak si také připomí-
nal, že byl tím posledním - pastýřem 
ovcí. Nikdy nechci zapomenout, že 
mám jen základní vzdělání, že to 
byl Bůh, kdo přede mnou otevřel 
tuto cestu - v lidských očích ne-
možnou, jako přejít moře suchou 
nohou odněkud někam - z otroctví 
do svobody. 
Do školy jsme psali kritickou reflexi 
na menší, pramenné dílo. Nejdříve 
jsem vůbec nevěděla, co se ode mne 
očekává. Poté co vyučující pečlivě a 
podrobně vysvětloval, jak si naši 
práci představuje, obrátil se na nás 
s otázkou, jestli se chceme ještě 
někdo na něco zeptat. Když jsem 
se zeptala, co je to vlastně ta kri-
tická reflexe, všichni se vesele 
rozesmáli a já taky.(Až později 
mi došlo, že moji milí spolužáci 
moji otázku vzali jako povedený 
vtip.) Zvláštní bylo, že jsem se 
necítila trapně - snad poprvé v ta-
kové situaci. Nevím, zda jsem po 
dalším vysvětlení jedné sestřičky 
zadání pochopila, ale s Boží po-
mocí jsem se pustila do spisku 
Martina Luthera - O SVOBODĚ 
KŘES´TANSKÉ z roku 1521, kte-
rý psal Luther papežovi Lvu 10, 
již v době, kdy na něj byla pape-
žem uvržena klatba. Celé dílo mě-
lo jednu základní myšlenku. Bůh 
nám nabízí ospravedlnění pro 
Kristovy skutky. Jsme svobodní 
od úsilí zalíbit se Bohu skutky. 
Jediné, co od nás Bůh očekává, 
je naše víra v Kristovy zásluhy. 
Pokud spoléháme před Bohem ne 
na Krista, ale na své skutky, uráží-
me prakticky Boha, protože jsme v 
modloslužbě. Poskakujeme mezi 
Bohem a svými skutky, jako Izrael 
poskakoval mezi Bohem a Bálem. 
Tolik tam toho bylo o té zvláštní 
svobodě od vlastního usilování, 
tak jsem se v tom viděla, jak jsem 
dříve tápala ve snaze udělat svým 

Z deníku studentky – zápisky ze školy 

Rozhodla jsem se sepsat úžasné Boží jednání, které jsem nečekala, kterým 
jsem byla překvapená, zaskočená, užaslá a vyvedená ze všeho nač jsem 
byla zvyklá, s čím jsem nepočítala a ač nerada, s čím jsem se ve svém živo-
tě smířila, rezignovala, jednoduše řečeno - vzdala, protože jsem netušila, 
že Bůh to vidí jinak. On má svůj plán a nenechá si ho zkazit jen, protože 
má před sebou lidmi odsouzený materiál. On je umělec. Celé stvoření o 
tom zpívá svou krásou, harmonií, souladem, účelností, důmyslností. Ach, 
jak to jen popsat! Mít tak jazyk hbitého písaře...  



úsilím na Boha dobrý dojem. Díky 
Bohu, za tu nehodně přijatou 
svobodu v Kristu a spravedlnost 
přijatou z víry. 
Včera na semináři LIDSKÝ 
VZTAH JAKO PROFESE bylo 
řečeno, jak je důležité setkat se s 
bolestí, prožít ji naplno, aby se 
odplavila a došlo k uzdravení. Jinak 
se bolest "opouzdří" a v zátěžové 
situaci se může nečekaně objevit a 
člověka paralizovat. To se nazývá 
"zálohovaná traumata". Ta odčer-
pávají emoční energii a vedou k 
povrchnímu prožívání.  
Teď jsem četla proroka Izaiáše a 
narazila jsem na slovo:"...na minu-
lé věci se zapomene, nikdo už o 
nich nebude přemýšlet, nuže ra-
dujte se a buďte šťastní na věky z 
mého stvoření.“  
Izaiáš 65,17-18a. Tak jsem se prá-
vě rozhodla podívat se na to své 
trauma ze školy - protože mě para-
lizovalo - vylouplo se nečekaně, 
přepadlo mě, zatlačilo do kouta, až 
úplně dozadu, že už nebylo kam 
uhnout. Připadala jsem si jako 
přepadená šelmou, před kterou 
není kam utéct, která mě roztr-
há a sežere a zbude ze mne jen 
to, co už není k žrádlu. Ta bez-
mocnost, kterou v sobě tak poctivě 
nosím, naučenou bezmocnost, kte-
rá se mi stala tak vlastní, přestože 
jsem se ji snažila popřít, odmítnout 
a překonat. Bolí, moc to bolí tam 
hluboko uvnitř to řve bolestí a bez-
mocností. Jak že se taková bolest 
přivlastňuje a vyplavuje? 
„Ve víře jdu k Tobě, Ty jediný 
můžeš změnit můj úděl a vést mě 
dál!“ Něco se stalo. Od té modlit-
by se něco v mém životě dalo do 
pohybu. Hned druhý den na se-
mináři jsem byla jiná. Psala jsem 
esej na sociální práci. Povinnou 
četbu jsme měli od K. Kopřivy 
VZTAH JAKO PROFESE. Vírou 
jsem se chopila toho, že moje prá-
ce bude přijata. Když mi přišlo 
mailem krásné hodnocení, ani 
jsem tomu nemohla úplně uvěřit. 
Vše dopadlo nad mé očekávání - 
jako krásný sen, jako něco nesku-
tečně nádherného. Dívala jsem se 

na vrácenou a opravenou esej. 
Hřálo mě u srdce krásné hodnoce-
ní a vysoký počet bodů, které jsem 
získala. 
Mám za sebou náročný čas dvace-
tihodinového soustředění předmě-
tu Sociální práce. V autobuse je 
příjemné teplo, sundám bundu, 
rozsvítím si světélko nad sedačkou 
a vylovím v batohu svou novou 
Bibli a brýle. Čtu si příběh Abra-
hama, otce víry, přemýšlím nad 
jeho vztahem s Bohem, nad jeho 
vírou, která mu přinesla do života 
celou řadu dobrodružství a nad tím 
Bůh, který sleduje své plány, je-
jichž součástí se Abraham ve 
dnech svého pozemského života 
stal. Myšlenkami proletím časem a 
myslím na Mojžíše, jak přechází 
Rudé moře, po obou stranách vy-
soké zdi z vody, které Bůh vytvo-
řil a držel. Sleduji v myšlenkách 
Mojžíše, jak jde s národem „
suchou nohou“ po mořském dně, 
vysoko nad hlavou je mořská hla-
dina a Mojžíš jde dál, jde do Bo-
žích záměrů - vírou, poslušně a v 
důvěře, že když Bůh tuto cestu 
připravil, dojde i on a ty hroma-
dy vody čnící nad jeho hlavou 
tam někde vysoko, že se neza-
vřou. Nebudou zde tím, co by mu 
způsobilo smrt, ale zůstanou hrad-
bami, které ho skrývají, jakoby 
mezi hradbami Boží moci, věrnos-
ti a milosrdenství Božího. Ste-
wardka mi podává kávu, poděkuji 
a cítím, jak se mi do očí tlačí slzy. 
Uložím Bibli a brýle a oddávám se 
dál svým myšlenkám. Žít s Bo-
hem, to je dobrodružství. Ten 
příběh Mojžíše vztahujícího hůl 
nad moře v poslušnosti a důvěře, 
že Bůh sám udělá cestu dál to je 
mi tak blízké. Je to ten příběh, 
který mě oslovil tak, že Bůh pro 
mne má svou cestu a moře mě 
nezavalí. Proto jsem teď na 
ETS. Rozhlížím se autobusem, 
venku už je tma. Slabé osvětlení 
působí příjemným dojmem sou-
kromí. Ve skle okna vidím i odrá-
žející se interiér autobusu a - vida, 
jakoby za sklem vidím zrcadlově 
sama sebe. To je zvláštní, že vidím 

sebe jako svou sousedku. Říkám 
si - ta žena co se na mě dívá - je to 
možné, že je to ta holčička s co-
pánky, ten hubeňourek, co měla 
neustále špinavé prsty od inkoustu, 
nervózně si kousala copy (fuj) a 
sedala do poslední lavice, kde se 
krčila za zády spolužáků, aby ji 
učitel přehlédl a náhodou ji nevy-
volal?  Ta žena v tom skle, to je ta 
žena, která studuje, sedá si, jak 
může dopředu, aby byla co nejblí-
že vyučujícímu, aby s ním měla co 
nejbližší kontakt. Ta žena, je ta 
holčička, co se bála a styděla při-
znat a zeptat když něčemu nero-
zuměla, sevřená úzkostí a pocity 
bezmoci a zoufalství, která se ni-
kdy nehlásila, protože se bála dal-
šího ztrapnění a posměchu. Dívám 
se do skla - to je ta žena, které 
nedělá problém se přihlásit, 
když chce k tématu něco říct, 
nebo se na něco zeptat, která se 
ptá tak dlouho, až pochopí oč jde - 
možná i dodává odvahu druhým 
ptát se.  To je ta holčička, kterou 
nikdo nějak nebral vážně - aspoň 
to tak prožívala. To děvče, které 
se stranilo kolektivu a stávalo ve 
třídě u okna, pozorovalo ulici 
dole a myslelo na to, že kdyby tu 
nebyla, snad by si toho ani nikdo 
nevšiml. Že je takový „vzduch“. 
To je ta žena, jejíž postoje druzí 
respektují, berou vážně, a která si 
všímá lidí kolem a dává se s nimi 
do hovoru a je součástí toho dění 
zde. To je ta holčička, která měla 
pocit, že nic nemá cenu. V kufříč-
ku má nedovyšívanou dečku, kte-
rou už nikdy nedodělá, rozečtenou 
knížku, kterou už nikdy nedočte. 
To je ta žena, která dělá úkoly 
do školy a dodělá je, odevzdá a 
má své ocenění, žena, která čte 
jednu knížku za druhou a dočte 
je, zpracovává je, učí se a jde 
dál. Do očí se mi opět tlačí slzy 
úžasu, radosti a vděčnosti. Takový 
je můj Bůh! Co je u Něho ne-
možné?! Takhle proměňuje můj 
život! 
 Rút Dvořáková 
 
 

Z deníku studentky – zápisky ze školy Příběh ženy, maminky velkých synů, která se 
odvážila dovolit Bohu, aby ji zavedl opět do školy. Studuje dálkově obor Sborový pracovník.  



V červenci 2012 by měla proběh-
nout měsíční "konference" pro 30 
jihosúdánských pastorů. (V přípa-
dě, že se podaří získat dostatečné 
množství finančních prostředků, 
bude moci být na konferenci více 
pastorů). 

Během srpnového pobytu se jasně 
ukázalo, že jihosúdánská církev 
má nedostatek vedoucích, kteří by 
měli hluboké biblické znalosti, 
které by zároveň dokázali uplatňo-
vat v praxi. Jedná se o velice chu-
dé lidi, kterým se nyní "otevřel 
bohatý svět" a kteří jsou zároveň 
vystaveni riziku, že by se pozice 
vedoucího v církvi mohla stát spí-
še otázkou prestiže ve společnosti 
(jako se to stalo u nás v Evropě 
před několika staletími) a že by se 
jihosúdánská církev mohla postup-
ně stát pouze formální církví. V 
celém národě jsou miliony věří-
cích lidí, je však otázka, kolik z 
nich skutečně žije ve vztahu s Bo-
hem. Není to o tom, že by tak žít 
nechtěli, spíš neví jak. Většina 
pastorů byla zabita ve válce  nebo 
museli ze země utéct a tak spousta 
lidí je nevzdělaných někdy i ne-
gramotných (především ženy). 
Potvrdila se nám tedy již dříve 
vnímaná potřeba "výchovy" a 
vzdělání současných pastorů (v 
tom, jak kázat, vést bohoslužbu, 
vychovávat další vedoucí, vést 
hospodaření církve i po finanční 
stránce apod.) Celkem je na usku-
tečnění této červencové konferenci 
zapotřebí 150 až 250 000,- Kč 
(bez nákladů na české účastníky, ti 
si budou vše hradit sami např. pro-

střednictvím svých vysílajících 
sborů). Důvodem takto vysokých 
nákladů je skutečnost, že pastoři a 
jejich rodiny jsou velice chudí, 
nemají tedy na uhrazení potřeb-
ných nákladů jako je jídlo a studij-
ní materiály. Navíc v době, kdy 
budou na této měsíční konferenci, 
se nemohou starat o živobytí pro 
své rodiny. S biskupem Episkopál-
ní církve  jsme se proto dohodli, že 
za každého pastora, který se mě-
síční konferenci účastní, budeme 
hradit náklady ve výši 5-10 dola-
rů za den (tj. 90-180 Kč za den). 
Nejedná se o nijak velkou část-
ku, vzhledem k tomu, že je v ní 
zahrnuto ubytování, stravování, 
studijní materiály a případné dal-
ší režie (jako kuchařky, nosiči 
pitné vody a další). 

Způsobů, jak se do projektu zapojit 
je mnoho. VÝUKA PASTORŮ -
DOBROVOLNÍCI  Asi nejdůleži-
tější částí je výjezd a služba na 
místě. Pro výuku pastorů hledá-
me naše zkušené pastory, kteří 
by byli ochotni tam sloužit.
VÝUKA ANGLI ČTINY -
DOBROVOLNÍCI  Pro výuku 
angličtiny hledáme dobrovolníky, 
kteří by jeli učit. Zde je potřeba 
základních výukových schopností 
a znalost angličtiny. Finance si 
každý musí zajistit sám (např. ze 
svého sboru), jedná se o částku 
okolo 35 - 40 000,- Kč na 1 měsíc 
(letenka, očkování, jídlo, pobyt a 
studijní materiály). MODLITBY  
Modlitby jsou snad tou nejdůleži-
tější součástí. Jsme jenom lidé, a 
proto potřebujeme Boží vedení. 
Pokud se chcete za tuto činnost 
pravidelně modlit, napište mi na 
email jaroslavsmahel@seznam.cz. 
Já Vám pošlu konkrétní témata k 
modlitbám. Jaroslav Šmahel  
http://sudan.isachar.cz/                                                                  

Kurz o vedení malé skupinky 
biblického studia jsem sám ab-
solvoval před dvěma roky. Shodou 
okolností tento seminář probíhal 
také v rámci našeho společenství 
ve spolupráci s ETS. Seminář je 
velice dobře uspořádaný a vý-
borně vedený Fredem Průdkem. 
Mně samotnému oživil dobré zása-
dy jak při osobním studiu Písma, 
tak i při vedení malých skupinek. 
Ty dva roky, které od minulého 
semináře u nás uplynuly, jsem 
stejným způsobem pracoval na 
našich několika domácích skupin-
kách proto, abych se pokusil semi-
nář u nás letos zopakovat. Důvod 
spolupráce s ETS a Fredem 
Průdkem je jasný – vyzbrojit a 
připravit další služebníky v 
našem nymburském regionu. 
Od nás ze sboru se účastní 7 kur-
zistů, z okolních sborů dorazili 
další. Lituji jenom, že okolní sbory 
této možnosti nedokázaly využít 
mnohem více. Jsem si jist, že kurz 
všechny baví, skutečně si ho uží-
vají a navíc získávají skvělé do-
vednosti, které, jak doufám, plně 
využijí při budování církve ve 
svých domovských sborech. Petr 
Plaňanský, 
 pastor KS Nymbur 

Kurz: Vnit řní uzdravení  
Tony Kalma, 
Yvona Taschnerová  

            23. 03. 2012 

Publikace k 20. výročí založení ETS 1990/1991 až 2010/2011  
Publikace je určená všem bývalým studentům, učitelům a pracovníkům, přátelům a spolupracovníkům seminá-
ře a budoucím studentům, kterým pomůže vkročit do proudu života, který začal před mnoha lety z Boží milosti… 
Bývalí studenti a pracovníci školy ji dostanou za výrobní cenu: objednávku vyplňte běžným způsobem, ke svému 
jménu připojte do závorky (studoval jsem na ETS) nebo (učil/pracoval jsem na ETS). Cena: 139 Kč 

První kapitola se snaží faktograficky pomocí seznamů a jmen zmapovat uplynulých 20 let. Druhá kapitola přináší 
úryvky z kroniky, a tak dává možnost zahlédnout události pohledem ředitelů školy. Třetí kapitola potěší čtenáře, který 
přemýšlí o souvislostech vzdělávání v církvi a záleží mu na zvěstování Evangelia. Čtvrtá kapitola pak vyhlíží do-
předu, otevírá možnosti a vize, a také zve ke spolupráci. Cena: 139 Kč 

KONFERENCE PRO  

30 JIHOSÚDÁNSKÝCH  

PASTORŮ 
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