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Pełnia Życia - Seria 5 - Jezus, największy ze wszystkich - format MP3 w jakości 128 kbps
Jezus Chrystus. Bez dwóch zdań, wyznaczył bieg naszej historii. Obecnie miliony ludzi uważa się za
chrześcijan, wierząc w Niego i w Prawdę, którą głosił. Ale kim Jezus naprawdę jest? Nauczycielem?
Męczennikiem z przeszłości? Uczeni debatują, czy Jezus historyczny to ten sam, co Chrystus wiary. Każdy z
nas musi odpowiedzieć na pytanie: Kim jest dla mnie ten, którego miliony nazywają Zbawicielem?
Szczere i głębokie, a zarazem proste rozważania Chucka Swindolla ukazują piękno i wielkość Jezusa.
Niezależnie od tego, czy sięgasz po tę serię z ciekawości, czy jesteś Jego naśladowcą, przygotuj się na
spotkanie z wielkim Człowiekiem, w istocie - największym ze wszystkich.
Polski lektor - Zygmunt Karel
Zawartość CD 1:
Tożsamość bóstwa (44'05')
Bliskie więzi, zaloty... cud (47'20')
Bóstwo w pieluszkach (42'15')
W odpowiedzi na głos Odkupiciela (46'02')
Życie na miarę Bożych intencji (48'00')
Odpoczynek w Chrystusie (44'00')
Najlepiej odpocząć (52'43')
Zadziwiająca potęga Jezusa (53'32')
Największy Uzdrowiciel (56'32')
Trwanie w Chrystusie (53'40')
Zawartość CD 2:
Wzbierająca burza (42'07')
Zdradzony i uwięziony (46'36')
Przyczyny porażki sądu nad Jezusem (53'45')
Ostatnie rozprawy sądowe i torturowanie Jezusa (46'00')
Wydany na ukrzyżowanie (44'08')
Nie martwcie się, On powstał z martwych (50'52')
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Spotkanie z Jezusem na drodze życia (47'47')
Słuchając Jezusa nad brzegiem morza (54'52')
Jezus wzywa na górę (52'40')
Wypatrując Jezusa w chmurach (48'50')
Charles R. Swindoll
Znany amerykański biblista, teolog i mówca, Charles (Chuck) Swindoll, jak mało kto potrafi zainteresować
przesłaniem Pisma Świętego.
Umiejętnie dementuje nieporozumienia i mity, łączy rozległą wiedzę z lekkością przekazu i poczuciem
humoru, rzuca światło na trudne kwestie, wydobywa z Biblii praktyczne wskazania, dotyczące dużych i
małych problemów współczesnego człowieka. Ze swadą i precyzją porusza w swoich wykładach takie
kwestie jak: finanse, rodzina, relacje z dziećmi, integralność w życiu zawodowym, stres, równowaga
psychiczna, rozwój osobowości, walka z przeciętnością i złymi nawykami, skuteczne przywództwo, problemy
zachodniej cywilizacji, duchowy wymiar życia, więź z Bogiem.
Wykłady Chucka Swindolla tłumaczone są na wiele języków i emitowane przez setki radiostacji na całym
świecie. W samych Stanach Zjednoczonych można je usłyszeć w ponad 1500 ogólnokrajowych i lokalnych
stacjach radiowych. Nadawane są również w języku hiszpańskim i portugalskim (Ameryka Południowa),
arabskim (Afryka Północna), niemieckim, rosyjskim, rumuńskim, chińskim oraz indonezyjskim, a od roku
2011 także po polsku.
Fundacja IFL-Polska: rzetelnie o Biblii, praktycznie o życiowych wyzwaniach
www.iflpolska.pl
www.facebook.com/IFLPolska
Rok wydania: Październik 2015
Nośnik: 2 x CD-MP3
Gatunek: Wykład
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