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Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Łagodny Duch

Łagodna  Boża miłość emanuje zewsząd, dając odwagę, niosąc

przebaczenie  i nadzieję. Duch Święty otwiera się, zdradza duchowe i

mistyczne   tajemnice, aby przekazać ludziom życiowe prawdy na

poziomach fizycznym  i duchowym. Tłumaczy, że każdy człowiek jest

ustawicznie narażony na   ataki zła, ale dzięki Niemu pokona zło tkwiące

zarówno w ludziach, jak  i na całym świecie. Każde słowo tej książki to słowo

Ducha Świętego,   spisane bezpośrednio lub pośrednio pod Jego

przewodnictwem, o które   prosiłem przed napisaniem każdego z listów czy

przeprowadzeniem wywiadu.
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Księgarnia Izajasz poleca

Oczami Jezusa - wydanie zebrane

Cykl Carvera Alana Amesa Oczami Jezusa to zbiór opowieści o

życiu Jezusa spisany na podstawie prywatnych objawień autora,

przypominających wizje bł. Anny Katarzyny Emmerich czy św.

Brigidy Szwedzkiej. Są to opowieści wyjątkowe, bowiem ich

narratorem jest sam Jezus, a wszystkie wydarzenia obserwujemy

Jego oczami.

Oczami Bożej miłości

Carver Alan Ames w opowieściach, które zapisał na podstawie

prywatnych objawień, pokazuje z jak wielką miłością patrzy na

nas Trójca Święta, Matka Boża i nasi święci patroni. Te historie

potrafią przemienić ludzkie serca i wzbudzić  pragnienie

głębokiego oddania się Bogu. Każdego poruszają w inny sposób,

jednych zasmucają - innych radują. Nikt jednak wobec nich nie

zostaje obojętny.

Moc uwielbienia

Czy będziecie szli swoją drogą - jak to uczynili ci dwaj idący do

Emaus - zasmuceni i zatroskani zewnętrznymi okolicznościami,

przekonani, że Bóg jest daleko? Czy pozwolicie, by wasze oczy

były otwarte i będziecie wdzięczni? Przyjmijcie miłość, pokój i

radość, którą proponuje wam Jezus. Uwierzcie, że Jezus jest z

wami i że Bóg działa we wszystkich okolicznościach waszego

życia, by spełnić was...

Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba

Człowiek rodzi się, wychowuje, wzrasta, dojrzewa, a w końcu

umiera w otoczeniu rodziny. Dzięki niej otrzymuje życie, ale też

dziedziczy  wartości duchowe i materialne. Więzy krwi w rodzinie

są niepowtarzalne i mają wpływ na całe nasze życie. Niestety

grzech pierworodny sprawił, że  w te najgłębsze ludzkie i

duchowe relacje wkradło się zło, które może...
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