
ETS, Stoli!ská 2417/41a, 193 00 Praha 9

Církev a islám
12. – 13. listopadu 2012

Stěží hledat náboženství, které by se tak často 
objevovalo v sekulárních médiích a vzbuzovalo ta-
kové emoce, jako islám. V Evropě žije téměř 40 mi-
liónů muslimů a jejich počet stále roste. Čemu tito 
lidé věří? Jak se dívají na křesťanství? Jaký postoj 
by k nim měla zaujmout církev?

Vztah křesťanství a islámu bude tématem le-
tošní Evangelikální teologické konference, která 
je určená nejen pro kazatele, služebníky v církvi či 
teology, ale všem křesťanským zájemcům o toto 
téma.

Hlavními řečníky konference budou:

Dr. Ida Glaser
přednášející z Oxfordské univerzity, autorka řady 
publikací o islámu a ředitelka Centra muslimsko-

křesťanských studií v Oxfordu

David
dlouholetý misionář mezi muslimy, autor knih 

o službě muslimům

Pond!lí 12. listopadu 

Registrace

Zahájení

Jak k"es#ané o islámu p"em$%lí a mluví?
– David 

Jak muslimové vnímají na k"es#anství?
– Ida Glaser

Seminá"e  I

Seminá"e  II

Írán. Církev v islámské zemi 
– Ji"í Bukovsk#
– prezentace spojená projekcí dokumentu a diskuzí

 

Úter$ 13. listopadu
Je&í% – muslimsk$ prorok nebo k"es#ansk$ 
B'h?
– Ida Glaser

 Jak by církev m!la p"istupovat k muslim'm?
– David 

Program konference 2011 P"áním organizátor' je poskytnout dosta-
te(n$ prostor pro diskuzi. Proto budou p"ísp!v-
ky hlavních "e(ník' dostupné v písemné podo-
b! p"edem pro v%echny p"ihlá%ené do 31. "íjna. 
Na konferenci prob!hne ji& jen prezentace p"í-
sp!vku s následnou diskuzí. 

Aktuální nabídka seminářů na internetových 
stránkách www.etspraha.cz.

P"ipravované seminá"e:

Šaría. Zákon a spása v islámu a křesťanství

Islámská modlitba

Možnosti služby muslimům v Česku

ABC islámu

Zkušenosti se službou v muslimské zemi

a další

8:30 – 9:00

8:30 – 9:00 

 9:15 – 10:45

11:00 – 12:30 

14:30 – 16:00  

16:30 – 18:00

19:00 – 20:30 

 9:15 – 10:45

11:00 – 12:30 



Místo konání konference:
Sbor Církve bratrské
Soukenická 15
Praha 1

P!ihlá"ka je také ke sta#ení na www.etspraha.cz/public/LS 

Přihláška na ETK 2012
Jméno a příjmení      

Adresa   

Telefon a e-mail   

Domovské město a církev  

Váš variabilní symbol platby  

Platby za ETK se hradí na účet ETS: 27-3252490257/0100. 
Jako variabilní symbol uveďte v přihlášce uvedené telefonní číslo.
Cena 500 K( pro přihlášené do 31. října. Po tomto termínu bude cena  
700 K(. Účast pouze na prvním dnu 400 K(. Účast pouze na druhém 
dnu 300 K(. Účast na jedné přednášce 100 K(.
Studenti teologick$ch %kol mají po předložení indexu slevu 50 %. 
Vyplněné přihlášky posílejte na info@etspraha.cz 
nebo na adresu ETS (obálku označte ETK 2012).
Přihlásit se lze také na stránkách www.etspraha.cz.

Evangelikální teologická konference
12. – 13. listopadu 2012

Po!ádá Evangelikální teologick" seminá! 
pod zá#titou Evangelikální aliance

Annual Evangelical Theological Conference
November 12 – 13, 2012

Church and Islam
Organized by the Evangelical Theological Seminary, Prague

Prague 1, Soukenická 15

Cost: 500 K$.
All plenary sessions will be translated into English.

English speaking participants are required to apply before October 31. 
In the case of a later registration, translation cannot be promised.

Monday, November 12 
Registration

Opening 

How do we as Christians think and talk about 
Muslims?
– David 

Christianity in Muslim perspective
– Ida Glaser

Workshops  I

Workshops  II

Break

Iran. Church in an Islamic State 
– Ji"í Bukovsk#
– Presentation, $lm projection, discussion

Tuesday, November 13
Jesus – Muslim prophet or Christian God?
– Ida Glaser

How can the Church approach Muslims?
– David

8:30 – 9:00

8:30 – 9:00 

 9:15 – 10:45

11:00 – 12:30 

14:30 – 16:00  

16:30 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:30 

 9:15 – 10:45

11:00 – 12:30 
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