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Bardzo często się zdarza, że jakaś część naszej ukształtowanej w

dzieciństwie religijności jest balastem utrudniającym nam doświadczanie

wiary jako życiodajnej, wspierającej mocy. Moje rozważania na temat

Dekalogu są próbą pokazania, w jaki sposób możemy się religijnie rozwijać i

"Dziesięć przykazań" rozumieć "po dorosłemu". Oczywiście, że ten zbiór

zasad pochodzi od Boga, przynależy do tego, co w chrześcijaństwie jest

niezmienne, ale sposób, w jaki go rozumiemy, interpretujemy, to już zupełnie

inna sprawa. Każde pokolenie musi pochylić się nad nim od nowa, bo

zmienia się świat a wraz z nim ludzkie problemy. Każdy człowiek musi

odczytać Dekalog trochę inaczej, ponieważ nie ma dwóch identycznych

osób ani jakiegoś wzorca, do którego można by przykładać

nieporównywalne ludzkie losy. Być może to, co kiedyś usłyszeliśmy i

przyjęliśmy jako oczywiste, dobrze już dzisiaj zostawić, pójść krok dalej.

Niniejszą książeczkę potraktujcie tylko jako drogowskaz. Te rozważania w

żadnym wypadku nie są próbą wyczerpującego ujęcia sensu zawartego w

nauczaniu Dekalogu. Są one tylko zachętą do wyruszenia w drogę i być

może jakąś w tej wędrówce inspiracją.
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Księgarnia Izajasz poleca

Urzekająca

Każda kobieta była kiedyś małą dziewczynką. A każda mała

dziewczynka piastuje w swoim sercu najskrytsze marzenia.

Marzy o porwaniu w wir romansu, o odegraniu niezastąpionej roli

w wielkiej przygodzie, o roli Pięknej w czyjejś historii. Te

pragnienia są czymś więcej niż ...

Dzikie serce

Głęboko w swym sercu każdy mężczyzna tęskni za bitwą, którą

mógłby stoczyć, przygodą, którą mógłby przeżyć, i Piękną, którą

mógłby uratować. To Bóg go takim stworzył. John Eldredge

wierzy, że to, co naprawdę znajduje się w sercu mężczyzny,

zostało...

Ojciec święty Jan Paweł II

Kolorowanka z tekstami pochodzącymi z "Listu do dzieci" Jana

Pawła II oraz z przemówień papieża skierowanych do dzieci

podczas pielgrzymowania.

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.
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