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    Nehodnoceno

Prodejní cena150 K?

Prodejní cena bez DPH136 K?

 Nebojme se nabídnout Bohu sebe sama celé. Všechno, co nás
tvo?í práv? tím, kým jsme, má být a má se stát krásnou sou?ástí
našeho milostného vztahu s Bohem v Kristu Ježíši.

Popis

Autor Petr Šandera se v publikaci pokusil co nejjednodušeji nastínit n?která základní témata, která by podle jeho názoru mohla být spíš
praktickou pomocí než teoretickým pojednáním zahrnujícím veškerá témata spirituální teologie. Vychází ze svých krátkých p?ednášek
za?azených pod názvem Spirituální p?íprava do programu diecézních kazatelských kurs? v Brn?. Tyto krátké p?ednášky upravoval a
p?epracovával a dál upravoval, až nabyly tuto podobu.
Biblické citace v této publikaci jsou, pokud není výslovn? uvedeno jinak, vzaty z ?eského ekumenického p?ekladu (dále ?EP). Zkratky biblických
knih také odpovídají tomuto p?ekladu.
?asto odkazuje také na o?ciální v?rou?né texty Církve ?eskoslovenské husitské: Základy víry Církve ?eskoslovenské husitské a Stru?ný
komentá? k Základ?m víry a n?kterým jejich formulacím.
P?ipojuje také p?ehled n?kterých použitých termín? a p?edstavuji ve zkratce osoby, jejichž jména zmi?uje. P?ipojený soupis literatury (také
tematicky rozt?íd?ný) má pomoci zájemc?m v další ?etb?.
N?která témata se v této publikaci v r?zných variacích opakují. Nap?. pokyny týkající se místa a ?asu modlitby. P?í?inu m?žeme spat?ovat
jednak v okolnostech vzniku tohoto textu (p?vodn? soubor samostatných krátkých p?ednášek), ale hlavn? v tom, že téma modlitby pojednává v
r?zných aspektech a souvislostech. V neposlední ?ad? m?že mít opakování i ur?itý pedagogický význam. Napomáhá vyu?ovanou látku lépe si
zapamatovat a tak si ji vnit?n? osvojit.
Výraz „praxe“, sou?ást podtitulu tohoto textu, p?ipomíná, že o duchovním život? nesta?í jen p?emýšlet. Je t?eba ho praktikovat. To znamená
modlit se a sv?j modlitební život prohlubovat, rozši?ovat, kultivovat a sdílet.
?lov?k m?že na této cest? pochopiteln? d?lat r?zné chyby. A taky je d?lá. Ale d?ležité je, aby se p?esto modlil. Modlit se nenau?íme jinak než
modlením. Budeme-li otev?ení, B?h nás povede.
Možná nejd?ležit?jší p?ipomínka: Nebojme se nabídnout Bohu sebe sama celé. Všechno, co nás tvo?í práv? tím, kým jsme, má být a má se stát
krásnou sou?ástí našeho milostného vztahu s Bohem v Kristu Ježíši.
Z p?edmluvy Petra Šandery
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