Studio DR, sp. z o.o.
sklep.ccm.pl
Malinka 65D/2
43-460 Wisła
tel. 33 855 36 21

Dane aktualne na dzień: 19-06-2021 10:31

Link do produktu: https://ccm.pl/charles-r-swindoll-10-przywroc-plomien-swojemu-malzenstwu-cd-mp3-p-727.html

Charles R. Swindoll - 10 Przywróć płomień swojemu
małżeństwu (CD-MP3)
Cena

15,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

3 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MP3D 0010

Opis produktu
Pełnia Życia - Seria 10 - Przywróć płomień swojemu małżeństwu - format MP3 w jakości 128 kbps
Ze wszystkich gorących tematów współczesnej doby małżeństwo niezmiennie okupuje miejsce na szczycie listy...
Jaka jest definicja małżeństwa? Czy i jak walczyć o przetrwanie rozpadającego się związku? W jakich sytuacjach
rozwód jest dopuszczalny? Jakie są role męża i żony w relacji małżeńskiej? Czy Pismo Święte warto dalej uznawać za
autorytet w tej dziedzinie życia? W tej niepoprawnej politycznie, ale za to bardzo życiowej i obficie czerpiącej z przesłania
Pisma Świętego serii wykładów, dr Chuck Swindoll pokazuje Boże spojrzenie na pełną miłości i szacunku więź dwojga
osób, mężczyzny i kobiety, znajdującą swoje bezpieczne ramy w przymierzu małżeńskim. Przyglądając się różnym
wyzwaniom, które zagrażają tej instytucji w dzisiejszym świecie, poszukamy recept nie tylko na to, jak nie dopuścić do
rozpadu związku, ale przede wszystkim, jak usiłować walczyć o naprawdę mistrzowską jakość naszej relacji. Czy wiesz jak...
Czy tęsknisz za tym, by... przywrócić płomień swojemu małżeństwu?
Polski lektor - Zygmunt Karel
Zawartość CD:
1. Poradźmy się architekta
2. Projektując, pamiętajmy o kosztach
3. Naprawiamy fundamenty
4. W obronie monogamii
5. Cegiełki, z których zbudowane jest małżeństwo
6. Uwaga na tanie zamienniki
7. A kto powiedział, że miesiąc miodowy musi się skończyć?
8. Korniki twojej wierności
9. Jak bojować „dobry bój”?
10. Dopóki dług nas nie rozłączy
11. Podstawą jest zobowiązanie (cz. 1)
12. Podstawą jest zobowiązanie (cz. 2)
13. Bądź coraz lepszy, nie tylko – coraz starszy
14. Opustoszałe gniazdo – jak sobie z tym radzić?
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
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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: CD-MP3
Gatunek: Wykład
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