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    Nehodnoceno

Prodejní cena60 K?

Prodejní cena bez DPH55 K?

Pohledy na ?eského reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spis?.

Popis

Rok 2015 jako p?ipomínané Husovo jubileum byl pro nás možností k bližšímu seznámení se s tímto ?eským náboženským myslitelem a
reformátorem, a to nap?í? církvemi i generacemi ve spole?nosti. Seznamování se s Mistrem Janem Husem v ?ase 600. výro?í jeho mu?ednické
smrti není jen úkolem historik?, teolog?, ?lozof? a dalších odborník?, ale je to zvláštní p?íležitost jak pro ?leny a p?íznivce církví hlásících se k
jeho odkazu, tak i pro nejširší ve?ejnost.
Pro seznámení je nezbytné nechat promlouvat p?edevším Husa samotného a za?íst se do jeho díla. To je zám?rem i této knížky, která je
roz?len?na do t?í ?ástí. Zde vybrané a shromážd?né úryvky z n?kterých jeho spis? nám dávají možnost nahlédnout blíže do myšlení,
rozhodování a postoj? víry tohoto ?eského reformátora. První ?ást obsahuje úryvky z literárních pramen?, kde hovo?í Mistr Jan Hus sám o sob?
nebo popisuje rozhodování v klí?ových situacích dramatického životního p?íb?hu. Jedine?ným zdrojem v tomto sm?ru jsou jeho dopisy jako
zvláš? autentické pozoruhodné sv?dectví. Druhou ?ást tvo?í pohledy do Husova díla na základ? výb?ru úryvk? z jeho spis?. Nejprve se
p?edstavuje Hus jako univerzitní u?enec a schopný ?e?ník jak po stránce obsahu, tak i formy. Další ukázky p?edstavují Jana Husa jako kazatele
evangelia, k?es?anského vychovatele lidu, autora duchovních písní, které se dodnes v k?es?anských církvích zpívají, kritického teologa
zakotveného v Písmu a církevní tradici a jako pastý?e se zájmem o spole?nost i jednotlivce. Ve t?etí ?ásti jsou p?ipojeny stru?né úvahy o
Husov? odkazu v prom??ujících se d?jinách a o jeho aktuálnosti dnes s ohledem na náboženský rozm?r této osobnosti. P?i ?etb? Husova díla
se ukazuje, že bez základní znalosti obsahu Bible je pro nás ?tení z jeho spis? nesrozumitelné a nepochopitelné. Husovo myšlení a
rozhodování je ur?ováno Písmem svatým a k?es?anskými hodnotami.
Knížka má sloužit k zamyšlení, k otázkám, k rozhovor?m a jako podn?t k bližšímu seznamování se s Husovým odkazem v dalším studiu. Pro
hlubší seznámení se s touto osobností musíme jít p?ímo k jeho spis?m, dobovým pramen?m a za?íst se do nové i starší literatury. Hus je tím,
kdo nad?asovým zp?sobem oslovoval a oslovuje náš národ, ale sou?asn? p?esahuje jeho území, jeho d?jiny i svoji dobu. Seznámení s Mistrem
Janem je cestou k ?lov?ku z dávné historie, ale sou?asn? se stává tím, kdo nám je zvláštním zp?sobem velmi blízký.
(Z úvodního slova patriarchy Tomáše Butty k publikaci)
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