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Charles R. Swindoll - 14 Hojność z uśmiechem na
twarzy (CD-MP3)
Cena

15,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

91 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MP3D 0014

Opis produktu
Pełnia Życia - Seria 14 - Hojność z uśmiechem na twarzy - format MP3 w jakości 128 kbps
Hojność z uśmiechem na twarzy? To brzmi jak sprzeczność!
Kiedy jednak Bóg zachęca nas do dzielenia się z innymi, takiej właśnie reakcji - szczodrej i radosnej - od nas oczekuje. Chuck
Swindoll mierzy się z tematem dobroczynności w wyważony i praktyczny sposób. Z Pisma Świętego wyłuskamy wskazówki
odnośnie zarządzania pieniędzmi i roli, jaką w naszych domowych budżetach powinny zajmować wydatki na cele
charytatywne i religijne. Zanim jednak sięgniemy po portfel, musimy przyjrzeć się naszym motywacjom.
Czy wierzę, że wszystko, co mam, tak naprawdę zawdzięczam Bogu? Czy wiem, że dzieląc się - zyskuję więcej niż
obdarowany? Czy pamiętam, że Bogu nie zależy na pieniądzach ale - na moim sercu?
Ostrzeżenie: Twoje podejście do dawania może ulec zmianie
Polski lektor - Zygmunt Karel
Zawartość CD:
1. Odkryjmy radość dawania
2. Szczodrość, która da ci spełnienie
3. Ponadczasowe zasady rozporządzania pieniędzmi
4. Łaska dawania i płynąca z niej radość
5. Sprawdzony sposób, który wciąż działa
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
www.iflpolska.pl
www.facebook.com/IFLPolska
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