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    Nehodnoceno

Prodejní cena200 K?

Prodejní cena bez DPH182 K?

Studie zabývající se teorií, d?jinami a metodikou homiletiky
(kazatelství).

Popis

Kolektivní monografie vznikla v rámci pln?ní programu rozvoje v?dních oblastí na Univerzit? Karlov? v Praze, Husitské teologické fakult?,
Teologie jako zp?sob interpretace d?jin a kultury.
Jedná se o homiletickou studii, která odborn? reflektuje d?ív?jší i aktuální homiletické souvislosti. Uvedený titul i podtitul ukazují na vztah
homiletiky k prakticko-teologické tradici v historickém rámci a na aktuální ekleziologický kontext zv?stování v sou?asných církevních
organiza?ních strukturách. Husitská teologická fakulta je ekumenicky otev?ena tém?? pro všechny studenty k?es?anských církví v ?R a SR, ale
i pro studenty bez náboženské p?íslušnosti. Jelikož se jedná o širokou teologicko-ekumenickou orientaci p?sobnosti, tvo?í tato homiletická
studie celkem t?i hlavní ?ásti, které se d?lí na 19 celk?.
První kapitola nazvaná „I. Uvedení do teorie kazatelství“ pojednává o biblickoteologickém významu kazatelství jako sou?ástí napl?ování v?le
historického, vzk?íšeného Ježíše a oslaveného Krista.
Druhá ?ást publikace nese název: „II. Biblicko-teologické základy a d?jiny“, obsahuje celkem 6 kratších p?ísp?vk?, které sledují Boží povolání
ke zv?stovatelské služb?, význam kázání na základ? sv?dectví Starého i Nového zákona, historický p?ehled kázání Božího slova od patristiky,
p?es reformaci až po 20. století.
T?etí ?ást se nazývá: „ III. Metodika a liturgicko-pastora?ní kontext“ a upozor?uje na metodické postupy v práci s biblickými texty a v p?íprav?
kázání. Sou?ástí této t?etí ?ásti je i specifikace kázání pro d?ti, genera?ní skupiny a kulturu p?ednesu Božího slova.
Tato publikace m?že velmi dob?e sloužit jako inspirující studie pro studenty ale i pro laické pracovníky v k?es?anských církvích, nevyjímaje ani
u?itele náboženství na státních i církevních školách. V??íme, že publikace svým obsahem zaujme nejen k?es?anskou ve?ejnost, ale i
dobrovolné ?tená?e.
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