Dane aktualne na dzień: 19-04-2019 16:23

Link do produktu: https://sklep.pasterz.pl/targ-zamkniety-droga-do-zbawienia-lekcje-hioba-adam-szustak-op-p-8514.html

Targ Zamknięty. Droga do
zbawienia - lekcje Hioba Adam
Szustak OP
Cena
Numer katalogowy
Kod EAN

26,00 zł
id8305
9788365927453

Opis produktu

Targ Zamknięty. Droga do zbawienia lekcje Hioba Adam Szustak OP
Autor: Adam Szustak OP
Ilość stron: 192
Oprawa: miękka
Format: 14cmx21cm
Wydawnictwo: RTCK

Porzuć wreszcie handel z Bogiem, aby zrobić przestrzeń dla tego co najcenniejsze: dla relacji opartej na wolności.

NIE BĘDZIESZ HANDLOWAŁ Z PANEM BOGIEM SWOIM.
Tak mogłoby brzmieć jedno z przykazań Dekalogu, które Pan Bóg nam ofiarował na górze Synaj. Całkiem prawdopodobne, że
gdyby historia świata potoczyła się na nowo, tak właśnie brzmiałaby jedna z najważniejszych reguł danych przez Boga
człowiekowi.
Dlaczego handlowanie względem Pana Boga jest „do wyrzucenia”? I co dokładnie się za taką postawą kryje?
Dlaczego, jeśli będziemy chcieli zasłużyć na łaskę, wytargować swoje zbawienie oraz szczęście tutaj na ziemi, to “pocałujemy
klamkę”, bo Boży targ jest ZAMKNIĘTY!?
O tym właśnie jest ta książka!

Książka mówi o naszej RELACJI Z BOGIEM na podstawie Księgi Hioba.
Nie, nie o cierpieniu – jeśli myślisz „Księga Hioba = cierpienie” to porzuć to myślenie – przynajmniej do czasu przeczytania
książki. A czyta się ją… jakby się oglądało film.
Sama Księga Hioba ma układ jak scenariusz najlepszego hollywoodzkiego filmu. Książka genialnie wykorzystuje ten motyw.
Najpierw poznajemy bohatera, który wiedzie swoje „normalne” życie. Ma we wszystkim błogosławieństwo Pana. I nagle – jak w
dobrym filmie, wszystko po kolei zaczyna się psuć. Pojawia się przeciwnik. Bohaterowi rzucane są kłody pod nogi, przechodzi
przez różne trudne doświadczenia, aż w końcu następuje moment kulminacyjny i rozwiązanie budowanego od samego
początku napięcia.
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Ojciec Adam prowadzi czytelnika przez całą historię w tak fascynujący sposób, że nie można oderwać się od lektury.
„Targ zamknięty” to urzekająca opowieść o Bogu, jego obecności w życiu człowieka, ofiarności wobec ludzi, a także o
naszym życiu w całkowitej wolności. I jak wszystkie najpiękniejsze filmy i piosenki świata – to jest też opowieść o
prawdziwej miłości!
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