
Katechetická a pastora?ní literatura: Základy víry Církve ?eskoslovenské husitské se stru?ným komentá?em
 

    Nehodnoceno

Prodejní cena100 K?

Prodejní cena bez DPH91 K?

Základy víry Církve ?eskoslovenské husitské se Stru?ným
komentá?em p?ijaté na 1. zasedání VI. sn?mu dne 17. ?íjna 1971
jako oficiální nauková norma ve zn?ní, vydaném úst?ední radou v
roce 1958, ?. j. 1554/71 – I/1. Novelizovány na 3. zasedání VII.
Sn?mu dne 27. - 28. srpna 1994, vyhlášeny v Ú?edních zprávách ?.
2/1994. Stru?ný komentá? k Základ?m víry C?SH a n?kterým jejich
formulacím p?ijatý na 6. zasedání VIII. sn?mu dne 17. – 18. 10.
2014, vyhlášený v Ú?edních zprávách ?. 3/2014 dne 21. 10. 2014.

Popis

Základy víry jsou naukovou normou Církve ?eskoslovenské husitské jako sn?movní dokument p?ijatý na VI. sn?mu v roce 1971. Tento
katechismus obsahuje výklad tradi?ní látky – kréda, Desatera, modlitby Pán? a u?ení o svátostech. P?ed?azena je nauka o církvi jako živé a
st?žejní téma jak v ?eské reformaci, tak i v nové dob?, kdy Základy víry vznikaly. Katechismus má otázkovou formu a jeho sou?ástí je biblická
argumentace. Jeho hlavním autorem je význa?ný teolog bratr prof. ThDr. Zden?k Trtík (1914-1983).
Na 3. zasedání VII. sn?mu v roce 1994 došlo ke schválení revize textu biblické dokumentace k Základ?m víry, která byla provedena za vedení
bratra prof. ThDr. Zde?ka Sázavy. Zn?ní biblických text? podle Bible kralické bylo nahrazeno citacemi z ?eského ekumenického p?ekladu Písma
svatého. Na 6. zasedání VIII. sn?mu v roce 2014 byl p?ijat po dlouhodobé celocírkevní diskusi Stru?ný komentá? k Základ?m víry a n?kterým
jejich formulacím, vypracovaný naukovým výborem za vedení bratra emeritního biskupa ThDr. Petra Šandery. Cennými podn?ty a orientací pro
práci naukového výboru se staly ?etné práce systematického teologa bratra prof. ThDr. Zde?ka Ku?ery.
Toto vydání je v po?adí ?tvrté (první vydání – 1958; druhé vydání – 1975; t?etí vydání – 1983 /bez biblické dokumentace/). Obsahuje jak
revidovanou biblickou argumentaci, p?edmluvu s uvedením v?rou?ných pramen?, tak také p?ipojený Stru?ný komentá? odrážející aktualizované
pohledy na n?které otázky.
(Z úvodního slova patriarchy Tomáše Butty k publikaci)
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