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Praha 19. 1. 2022
Dopis členům a přátelům SET
Milí bratři a sestry,
ozýváme se na počátku nového kalendářního roku 2022, abychom vám popřáli
Boží vedení a požehnání. Zároveň vás chceme pozvat na další připravované
programy naší teologické společnosti.
Kvůli covidu odvolané podzimní teologické fórum na téma „Kreativní práce
s Biblí“ je připraveno a má se uskutečnit na první jarní den – v pondělí 21. března
2022. Program a přihláška je v příloze.
Mimořádné teologické fórum chystáme na čtvrtek 16. června 2022. Česká
organizace A Rocha – křesťané v ochraně přírody - bude slavit 20. výročí svého
založení. Při této příležitosti přijede Rev. Dr. Dave Bookless, který je ředitelem
teologické sekce mezinárodní A Rocha. Dave Bookless je anglikánský pastor
s velkou znalostí i zkušeností ve věci vztahu k Božímu stvoření a jeho ochraně. Je
ochoten nám dát celý den svého času v ČR a přednášet na speciálním fóru, které se
bude týkat vztahu Bůh – člověk – stvoření. Prosím, vyznačte si v diáři zmíněný den
již dopředu. Brzy přijdou pozvánky na toto fórum.
Ve výhledu a přípravě na letošní podzim je teologické fórum na téma „Kritické
myšlení“. Trápí nás, že tolik křesťanů podléhá vlivům dezinformačních webů a
nejrůznějších nepravdivých „fakenews“. Zdá se, že v naší společnosti je oslabena
schopnost kritického myšlení. Nad tím se chceme zamyslet a také přemýšlet, co
můžeme udělat pro zlepšení v této věci.
Řádným členům SETu chceme připomenout členské příspěvky a přátelům
možnost podpořit finančně práci SET. Výdělečně činí členové platí 500 Kč na rok a
důchodci a studenti 300 Kč. Příspěvky prosím zasílejte na č. účtu uvedené
v hlavičce. Nezapomeňte uvést své jméno a jako variabilní symbol použijte
letopočet 2022.
S pozdravem a přáním pevné naděje v Kristu se na další spolupráci jménem
Výboru SET těší
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