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Program konference 2010Konverze 
– základní křesťanská 

zkušenost 
4. - 5. listopadu 2010

Hlubší porozumění Božímu působení a jeho cestám může 
posilovat život z Ducha svatého a zvěstování Evangelia.

Konverzi, tuto základní zkušenost, opěvuje Bible bohatým jazy-
kem: spasení, víra, obrácení (konverze), pokání, adopce, ospravedl-
nění a posvěcení, smíření a desítky dalších výrazů.

Křesťanem se člověk nerodí, nýbrž stává – tehdy, když se Boží 
dílo milosti stane v jeho životě skutečností skrze víru v Boží zaslíbení 
– a on se „narodí znovu“.

Zvěst Evangelia je výzvou: Čiňte pokání! Věřte Bohu! Přijměte 
nabízenou milost, protože Boží budoucnost se blíží a s ní i osobní 
setkání s Bohem – králem (Mk 1,15). Obrácení v sobě obsahuje prvek 
nového, božského, a proto není možné obrácení nahradit osobnost-
ním zráním. Obrácení je nutné pro sebekvalitnějšího člověka. Tato 
zvěst má a musí znít, a to se neobejde bez zvěstovatelů. A tak má 
církev všech dob od Pána uloženo ji zvěstovat a každý věřící zkoumá, 
jaký je jeho díl na tomto poslání (Ř 10,13-15).

Obsahem té dobré zprávy, Evangelia, je zvěst o Božích činech. 
Jedině Hospodin zachraňuje! Kdo uslyšel zvěst Evangelia, je vyzý-
ván, aby radikálně přehodnotil svůj dosavadní život a nechal Boha, 
ať rozhodne, co je dobro a co zlo. S Ježíšem umírá trestu za hřích 
a hříšným sklonům. S Ježíšem povstává k novému způsobu života. 

Jan Valeš, ředitel ETS 

Křesťané i celá společnost v České republice a dalších zemích 
nutně potřebují proudy života pramenícího v Bohu. 

Konference bude vycházet z biblické teologie a dějinných 
souvislostí v Evropě od sklonku 19. století, aby se zaměřila na 
otázky konverze v dětském věku, vedení k obrácení, duchovního 
růstu a nebezpečí záslužnictví. Při interpretaci obrácení je třeba 
vstoupit do širších souvislostí obdobných zkušeností v jiných 
náboženstvích nebo jeho psychologických aspektů, abychom 
svěžím a poctivým způsobem povzbudili ke zvěstování Evangelia 
současnému světu.

Semináře

ETS slaví 20 let
Dne 1. září 1990 byl zřízen Teologický seminář Církve bratrské 

(TSCB) a byli přijati první studenti pětiletého dálkového studia. Od 
1. 8. 1991 byl tento seminář zařazen Ministerstvem školství do sítě 
škol jako církevní škola a byla otevřena možnost denního čtyřle-
tého studia, do něhož bylo v prvním školním roce přijato dvanáct 
studentů.

Oslavy budou zahájeny na slavnostním vysílání absolventů 
16. října 2010 v 15 hodin.

Semináře
Duchovní růst po konverzi 
– Ing. Arch. Aleš Kratochvíl, M.A.R.

Konverze dětí (seminář k tématu přednášky) 
– Mgr. T. Ráchel Bícová

Obrácení a povolání apoštola Pavla – Peter Cimala, Th.D.

Vedení k obrácení, pochybnosti a jistota spasení 
– Ing. Daniel Fajfr, M.Th.

Systematicko-teologický seminář: důležité otázky 
a pojmy, hereze – Mgr. Jan Valeš

Aktuální nabídka seminářů na internetových stránkách.
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