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Jan Satke

Co mi dalo/dává teologické vzdělání?

Jak na mě teologie působila? Nejprve jako kladivo. Kladivo, kterým se rozbíjí. 
První dva ročníky na ETF se moje vlastní teologie bořila a rozpadala. Otázka – 
jak to tedy je? – mě provázela stále.
Poté rovněž jako kladivo. Ale kladivo, které pomáhá stloukat dohromady. Z ruin 
se opět vybudovala budova, trochu jiná než předchozí, ale o to pevnější.
Co nyní? Teologie je pro mě něco jako rozhledna Petřín. Je z ní vidět pěkný kus 
Prahy. do je nahoře, má přehled. Teologie mi dává dobrou orientaci, záchytné 
body pro to, když nejsem nahoře, ale jdu ulicemi města. Poskytuje mi přehled 
v různých myšlenkových směrech a názorech.
Studium teologie mě vybavilo pro dialog s lidmi, kteří studovali jiné vědy. 
Překvapilo mě, že ačkoli jsem ten či onen obor nestudoval, v diskusi nejsem 
mimo, ale mám co říci.

What did I gain by studying theology? 
How did it affect me? In fact, it was a hammer. Hammer, which breaks things.  
First two years in PTF, all my beliefs were falling apart. The question ”How is  
it then?” kept persuading me all the time. 
Then, it changed. It was still a hammer, but this time it was a hammer which 
helps to put things together. It helped to build something slightly different, but  
stronger than before.
And now? Now it is something as a look-out tower on Petřín hill for me.  
Whoever is up there, can see the town from above and it gives him better 
orientation in all the streets and town districts. It gives me better orientation in 
my life as a preacher. It helps me to orientate in different opinions and views. 
It helps me in dialogue with people, who studied something else. I was surprised 
to find that even though I did not study the same thing as they did, we are able 
to meet on the same level.


	Jan Satke

