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Takiej książki o kościele jeszcze nie było!
Autor w niezwykły sposób łączy to, co duchowe i "ludzkie" w kontekście polskiego kościoła oraz wspólnot
chrześcijańskich.
Jak poradzić sobie z rozczarowaniem Bogiem, innymi, sobą samym?
Jak w praktyce wygląda przebaczenie w kościele?
W czym tkwi siła kościoła? Jakie są jego słabości?
Jakie są powody, by powrócić do kościoła i argumenty by nigdy z niego nie odejść?
Tę książkę powinien przeczytać każdy wierzący!
"Niebo i piekło w kościele - już sam tytuł może budzić wiele pytań. Lecz gdy, będziesz czytać tę książkę,
jej autor z niezwykłą wrażliwością odkryje przed Tobą, strona po stronie, realny obraz Kościoła. Nie
zawsze taki, w którym wszystko jest w porządku. Ale wciąż jest to Kościół miłowany przez Chrystusa i
będący najlepszym miejscem dla Ciebie. Może właśnie po lekturze tej książki odkryjesz, jak ważny jest
Kościół dla każdego z nas.
Pastor Krzysztof Zaręba ( Społeczność Chrześcijańska " Północ" ; Warszawa
"Książka ta w fascynujący sposób pokazuje prawdziwą twarz kościoła lokalnego. Opisuje trudne i
bolesne momenty w życiu wierzących, którzy podejmują trud budowania kościoła. To przewodnik dla
wszystkich, którzy chcą stać się długodystansowcami w Królestwie Bożym. Napisana jest w ciepły i
ojcowski sposób. Jeśli nie chcesz, by cokolwiek zatrzymało Cię na tej drodze, to musisz ją koniecznie
przeczytać. Gorąco polecam!
Pastor Andrzej Stawkowski ( Centrum Chrześcijańskie " Miecz Ducha"; Kalisz)
O autorze:
Paweł Godawa - autor, nauczyciel, pastor kościoła chrześcijańskiego Woda Życia w Koszalinie. W swoich
nauczaniach przedstawia praktyczne podejście do wiary i Pisma Świętego. Ta książka jest zbiorem
doświadczeń jego wieloletniej pracy duszpasterskiej.
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