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Charles R. Swindoll - 13 Józef: Człowiek Wiary i
Przebaczenia (CD-MP3)
Cena

15,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

86 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MP3D 0013

Opis produktu
Pełnia Życia - Seria 13 - Józef: Człowiek Wiary i Przebaczenia - format MP3 w jakości 128 kbps
W życiu tak często jest pod górkę.
Motto takie mogłoby być dobrym podsumowaniem historii intrygującej postaci z kart Księgi Rodzaju. Józef, syn patriarchy
Jakuba, przeszedł szlak z zatęchłych egipskich lochów na salony władzy. Po drodze musiał zmierzyć się z odrzuceniem,
przemocą, niesprawiedliwością i zwykłą ludzką obojętnością. Wyszedł z tego obronną ręką. Co więcej, nie pozwolił, by ciosy,
które zadali mu źli ludzie, zgasiły pragnienie, by kochać... przebaczać... cieszyć się życiem.
Dzięki tej serii wykładów poznasz sekret głębokiej wiary Józefa. Wiary, która w obliczu problemów nie gaśnie, ale - umacnia się
Polski lektor - Zygmunt Karel
Zawartość CD:
1. Ukochany syn, znienawidzony brat
2. Oprzeć się pokusie
3. Uwięziony i zapomniany
4. Przywrócony i wyniesiony
5. Zbierając owoce wierności
6. Przebudzenie sumienia
7. Zawodzenie zgorzkniałego ojca
8. Strach uleczony łaską
9. "Jam jest Józef!"
10. Wielkie rodzinne pojednanie
11. Chrześcijański znak jedności
12. Błogosławieństwo u zmierzchu życia
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
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