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Charles R. Swindoll Odkrywanie Biblii. W
poszukiwaniu przepisu na
życie.
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

17 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DRKS 033

ISBN

978-83-61097-83-9

Opis produktu
Wszyscy wiemy, do czego prowadzi niezdrowe, nieregularne odżywianie. Ból głowy, brak koncentracji, poirytowanie, senność
czy nawet depresja – to niektóre ze skutków złych nawyków żywieniowych. W ten sposób ciało daje nam znać, że nie
otrzymuje składników potrzebnych do normalnego funkcjonowania. Dobra kondycja zależy od dobrej diety.
Podobnie jest w sferze duchowej. Bez regularnego karmienia się Słowem Bożym nasze życie wewnętrzne szybko podupada.
Zaniedbując czas modlitwy i lektury Biblii, stajemy się powierzchowni i skupieni na sobie, nerwowi i mało wyrozumiali. To
nieuchronne symptomy duchowego niedożywienia.
Znany nauczyciel biblijny Charles R. Swindoll przedstawia sprawdzone zasady studiowania Pisma Świętego, które pomogą ci
lepiej je zrozumieć, zastosować i podzielić się swoimi odkryciami z innymi. Zbyt wiele osób próbuje na własną rękę szukać
recepty na życie, rezygnując z pomocy wiarygodnego przewodnika – Słowa Bożego. Pastor Swindoll podpowiada, jak
delektować się przesłaniem Biblii i korzystać z jej ponadczasowej mądrości.
O autorze:
CHARLES R. SWINDOLL jest założycielem oraz pastorem i nauczycielem w Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie.
Grono jego odbiorców jest jednak znacznie szersze niż wspólnota lokalnego kościoła. Insight for Living, program radiowy z jego
rozważaniami biblijnymi, jest emitowany w ponad 2000 stacji radiowych na wszystkich kontynentach. Szeroko zakrojona
posługa Chucka Swindolla inspiruje czytelników i słuchaczy na całym świecie, a jego przywództwo jako rektora, a obecnie
kanclerza Seminarium Teologicznego w Dallas, pomogło wyposażyć nowe pokolenie chrześcijan do aktywnego zaangażowania
w kościele i świecie. Chuck i jego żona, Cynthia – partnerka w życiu i służbie od ponad sześćdziesięciu lat – mają czworo
dorosłych dzieci, dziesięcioro wnuków i sześcioro prawnuków.
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