Księgarnia internetowa jack.pl

Charles R. Swindoll - 15 - Abraham Niezwykła
Charles R. Swindoll
Kategorie:
Multimedia > Wykłady > MP3

25,00 zł
numer katalogowy: CDA/0452

Pełnia Życia - Seria 15 - Abraham: Niezwykła podróż wiary pewnego nomady - format MP3
Choć urodził się w środowisku, które zapomniało o Bogu Stwórcy i zastąpiło go panteonem lokalnych bóstw,
Abraham doszedł do wiary w jedynego Boga, i to wiary tak głębokiej, że Biblia nazywa go "przyjacielem
Boga".
Jednak to nie wielkość człowieka uderza w dziejach tego patriarchy, lecz wielkość Tego, któremu zaufał.
Życie Abrahama jest niezwykłą mieszanką niezwykłej siły charakteru i zaskakujących chwil słabości. Kronika
jego podróży obfituje w ilustracje, jak pielęgnować wiarę w świecie, który odwrócił się do Boga plecami.
Podążając śladami Abrahama, odkryj sekret bliskiej więzi z Wszechmocnym Bogiem
Polski lektor - Zygmunt Karel
Zawartość CD 1:
Patriarcha w pełnym wymiarze
Iść, nie wiedząc dokąd
Obietnica wiążąca na zawsze
Upadek pomimo wiary
Decyzja, która wiedzie do zguby
Abraham - człowiek wielkiego serca
Możemy pogadać?
Wybiegając przed Boga
Zakorzenić się w Bogu
Dzień jak na huśtawce
Co się dzieje gdy się modlimy!
Zawartość CD 2:
Kiedy przebierze się miara
Lament dwóch miast
Przezwyciężanie niebezpiecznych skutków deprawacji
DEJA VU nieposłuszeństwa
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Oto chłopiec
Grzech odpuszczony, lecz skutki zostają
Kiedy Bóg mówi: wypuść to ze swych rąk!
Boża próba i radość z jej przejścia
Towarzysz na całe życie. Jak go znaleźć?
Co za wspaniałe życie!
Portret bohatera bez retuszu
Charles R. Swindoll
Znany amerykański biblista 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:
www.iflpolska.pl
www.facebook.com/IFLPolska
Rok wydania: Sierpień 2017
Nośnik: 2 x CD-MP3
Gatunek: Wykład
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