
Liturgické knihy a p?íru?ky C?SH: Radost z nalezení ztraceného
 

    Nehodnoceno

Prodejní cena80 K?

Prodejní cena bez DPH73 K?

Sbírka kázání k Ekumenickému lekcioná?i ?ady C.

Popis

Tato uspo?ádaná sbírka kázání je t?etí ?ástí homiletických materiál? k Ekumenickému lekcioná?i, užívanému v Církvi ?eskoslovenské husitské
jako ?ád biblického ?tení v Liturgii. P?edcházela jí publikace „Spole?n? zv?stujeme Krista“ k ?ad? A (2013) a „St?l Božího slova po celý rok“ k
?ad? B (2014). Tato sbírka je vázána na ?adu C, která obsahuje p?edevším perikopy z Lukášova evangelia. Též jsou za?azeny perikopy z
Janova evangelia, zvlášt? ve Velikono?ní dob?, a v n?kterých p?ípadech i z Matoušova evangelia. Ojedin?le vychází kázání z Pavlovy epištoly,
jako je tomu v p?ípad? letnic.
V t?chto písemn? zaznamenaných kázáních z r?zného období mé služby byly zám?rn? vynechány n?které konkrétní aktualizace a aplikace. Ty
jsou totiž požadavkem pro každého kazatele ve zcela jedine?né, neopakovatelné a m?nící se homiletické situaci. Evangelium je však trvalé a
jeho adresátem jsou lidé v každé dob? (Zj 14,6).
Název sbírky „Radost z nalezení ztraceného“ odkazuje k Lukášovu podobenství o radosti z návratu ztraceného syna (L 15). Jedná se o radost
eschatologickou, radost ze spásy (Pokorný, P.; Heckel, U.: Úvod do Nového zákona. P?ehled literatury a teologie. Vyšehrad Praha 2013, s.
557). Kazatel p?ijímá nejprve sám vírou radost z evangelia, radost z Krista, radost z ni?ím nezasloužené Boží lásky, a tuto radost pak m?že dál
p?edávat druhým.
P?edkládaná sbírka kázání je p?ísp?vkem k rozhovoru nad Písmem svatým a m?že se stávat inspirací pro kazatele – duchovní i laiky v p?ístupu
k tak nesnadnému, ale s hlubokou radostí spojenému úkolu – p?edávat druhým evangelium. Kéž nás k tomuto Ježíšem Kristem církvi
sv??enému nezastupitelnému úkolu zmoc?uje B?h svým Duchem milosti, moudrosti a pravdy.       
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