
Bible, výklady, kázání: Mojžíš a Mirjam - pr?vodci ke svobod?
 

    Nehodnoceno

Prodejní cena120 K?

Prodejní cena bez DPH109 K?

Knihu je vhodné v?novat adolescent?m, kte?í utvá?í svou osobní i
spole?enskou identitu a zamýšlet se nad ní i ve zralém v?ku, jak v
úloze ?tená?e, tak spolu?initele odkazu, který ob? biblické postavy
zanechávají.

Popis

Mojžíš a Mirjam - dv? souzvu?ná jména sourozenc? z národa, který ve starov?kém sv?t? P?edního východu plnil úlohu migranta a cizince, ale v
o?ích Hospodinových byl prvorozeným synem, kterého si B?h vybral k tomu, aby se všem ostatním národ?m a spole?enstvím stal vzorem
svobody.
Mojžíš je v této publikaci autorkou Evou Vym?talovou p?edstavován v n?kolika linkách. První je snaha o historickou rekonstrukci a kulturn?-
spole?enské postavení a vliv této postavy. Druhou je literární sd?lení zachované v Hebrejské bibli i mimobiblické literatu?e, t?etí pak teologická
výpov?? o Mojžíšovi jako „muži Božím a služebníku Hospodinovu“, jenž dodnes doprovází k n?mu se hlásící lid.
Mirjam se v odborné ani populárn? nau?né literatu?e neanalyzuje, nestylizuje a nedotvá?í tak ?asto jako její bratr Moše, o to více prostoru k
výkladu úžasných rabínských komentá?? má ve své stati jak jinak Marie (Mirjam) Roubalová. I díky svému nomen omen p?ináší autentické
sv?dectví o sest?e a žen?, která se ?asto vzdává svých domn?lých jistot, aby podpo?ila bratrovy ideály a vydala se spolu s ním do nejistoty.
Rabínské texty dávají autorce pozoruhodný materiál pro aktualizaci odkazu této biblické postavy.
Tomáš Butta ob? studie dovršuje kázáním a teologickými traktáty o Mojžíšovi a Mirjam, kte?í navzdory rozli?ným pohled?m a ?asto rozporným
?ešením situací, ruku v ruce vedou sv?j lid do zem? Zaslíbené.
Knihu je vhodné v?novat adolescent?m, kte?í utvá?í svou osobní i spole?enskou identitu a zamýšlet se nad ní i ve zralém v?ku, jak v úloze
?tená?e, tak spolu?initele odkazu, který ob? biblické postavy zanechávají.
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