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    Nehodnoceno

Prodejní cena590 K?

Prodejní cena bez DPH536 K?

Biblický text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky dole
pod textem a odkazy na vn?jších okrajích stránky. P?ipojeny jsou i
nové p?ehledn?jší mapy.

Popis

Praktický obal se zipem ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kuf?íku nebo batohu.
Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou p?ehledn?jší grafickou úpravu, dob?e ?itelnou v r?zných formátech.
Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky dole pod textem a odkazy na vn?jších okrajích stránky. P?ipojeny jsou i nové
p?ehledn?jší mapy.
Sou?ástí tohoto vydání jsou také orienta?ní vý?ezy, které umož?ují rychlé vyhledávání jednotlivých knih.

?eský ekumenický p?eklad, ?EP (?asto nazýván pouze ekumenický p?eklad), je moderní ?eský p?eklad Bible, po?ízený v letech 1961–1979 a
uznávaný všemi ?eskými k?es?anskými církvemi.
Myšlenka spole?ného mezikonfesního ?eského p?ekladu Bible za?ala vznikat již za 2. sv?tové války. Vlastní p?eklad byl zahájen v roce 1961
pod vedením a z iniciativy profesor? Evangelické teologické fakulty UK Miloše Bi?e (starozákonní skupina) a J. B. Sou?ka (novozákonní
skupina). Na p?ekladu se podílely dva týmy odborník?, kte?í spolupracovali i s konzultanty ze Spojených biblických spole?ností. Ekumenický
p?eklad se prosadil velmi rychle; katolická církev jej doporu?ila k užívání prost?ednictvím kardinála Tomáška v roce 1985.
V roce 1970 byla publikována první ?ást p?ekladu, kniha Genesis. V roce 1973 ?ty?i evangelia, v roce 1975 žalmy, v roce 1978 druhá ?ást
Nového zákona a v roce 1979 kone?n? celá Bible. Vychází ve dvojí verzi - v?etn? deuterokanonických knih (podle katolického a pravoslavného
kánonu) a bez nich.
Tento p?eklad vychází z iniciativy protestantských církví, nicmén? je uznáván a používán všemi k?es?anskými denominacemi v?etn? pravoslaví
a ?ímskokatolické církve, což bylo také jeho ú?elem. Text je po?ízen p?ímo z originálních jazyk? (hebrejština, aramejština, ?e?tina) do moderní,
srozumitelné ?eštiny, p?i?emž zachovává biblickou dikci a styl.
?eský ekumenický p?eklad je, zdá se, nejcitovan?jší v moderní literatu?e, vedle Bible kralické pat?í k nejrozší?en?jším a platí také za standardní
zdroj biblických citací.
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