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32. Teologické fórum
SET ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem zve na teologické fórum

Křest v Duchu svatém: interpretace a význam zkušenosti
Ducha v rané církvi a současnosti
Místo konání: Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15
Datum: pondělí 20. 4. 2020
Anotace
Křest v Duchu svatém představuje důležité teologické i praktické téma. Všichni čtyři evangelisté mluví o tom, že
Ježíš bude křtít v Duchu svatém. V knize Skutků je křest v Duchu svatém představen jako zmocnění církve k tomu,
aby nesla svědectví o Kristu do všech končin země. Porozumění těmto místům v Bibli je předmětem diskusí mezi
novozákonními badateli, křesťany i celými církvemi. Právě této otázce se bude věnovat teologické fórum, jehož
mimořádným hostem bude letniční teolog William Atkinson, který přednáší teologii na London School of Theology
a tématu se dlouhodobě věnuje.
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Registrace
Zahájení fóra (ThDr. Pavel Černý, Th.D.)
Křest v Duchu svatém – současné diskuze nad významem křtu v Duchu svatém
v Lukášově evangeliu a Skutcích
(prof. William Atkinson, Ph.D.)
Diskuse
Přestávka
Jedním Duchem jste byli pokřtěni v jedno tělo – 1K 12,13 v novozákonní exegezi
(Jiří Bukovský, Ph.D.)
Diskuse
Polední občerstvení
Lukášovské pojetí zázraků jako výzva pro misii církve
(prof. William Atkinson, Ph.D.)
Diskuse
Přestávka
Česká společnost a víra v nadpřirozeno
(prof. Pavel Hošek, Ph.D.)
Diskuse
Zakončení fóra

Prosíme o zaslání přihlášek k účasti do 14. dubna 2020 na adresu: set@evangelikalni-teologie.cz nebo na adresu:
SET, Soukenická 15, 110 00 Praha 1. Přihláška je třeba pro přípravu fóra a zajištění občerstvení. Cena setkání je
200 Kč na osobu (občerstvení a výdaje spojené s pořádáním fóra). Prosíme zaplaťte na účet SET č.:
2500212981/2010. Do poznámky uveďte své jméno a variabilní symbol: 200420. Členové SETu platí 150 Kč na
osobu. Studenti 100 Kč. Ti, kteří přijdou bez předchozího přihlášení, zaplatí při registraci 150 Kč a opatří si polední
občerstvení sami.
Výbor SET a ETS, leden 2020

