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Opis produktu
Czy być niezależnym od Boga oznacza być szczęśliwym?

W głębi serca człowieka istnieje pragnienie pełni, które daje nam poczucie sensu życia. W chrześcijańskiej duchowości jedynym sposobem na odkrycie tej pełni jest
rozeznanie woli Bożej i życie zgodne z nią.
Często w pogoni za wymarzonym szczęściem wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Żywimy przekonanie, że jesteśmy w stanie sami decydować, kiedy, gdzie i jak
przeżyć swoje życie, w rzeczywistości jednak pozostajemy wobec niego bezsilni i często nas ono przerasta. Kluczem do życia zgodnie z wolą Bożą jest otwarcie się na
doświadczenie Bożej ojcowskiej miłości. Dopiero w tej perspektywie jesteśmy w stanie odkryć nasze powołanie, drogę i sens życia.
Książka ta to propozycja dla tych wszystkich, którzy stoją wobec pytań i dylematów dotyczących ich miejsca w świecie. Jest zbiorem wskazówek i przewodnikiem
pomocnym w drodze rozeznawania i dokonywania wyborów prowadzących do wzrostu duchowego.

________________
Paweł Drobot CSsR (ur. 1971) jest dyrektorem Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów oraz Domu Rekolekcyjnego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Krakowie. Prowadzi rekolekcje parafialne oraz rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Jest także członkiem komisji do spraw ewangelizacji
w Konferencji
Redemptorystów Europy.
________________

Wraz z Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów zapraszamy na rekolekcje wyboru i rozeznania woli Bożej prowadzone w Krakowie przez Autora książki.
Więcej informacji tutaj.
________________
Spis treści:
Wstęp
Część I – W drodze do pełni
I. Wolność wyboru
II. Modlitwa jako droga rozeznania woli Bożej
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III. Przedmiot wyboru
IV. Wolność wewnętrzna
V. Lęk jako przeszkoda w uzyskaniu wolności wewnętrznej
VI. Grzech i rozeznawanie woli Bożej
VII. Unikanie okazji do grzechu
VIII. Jezus Chrystus przewodnikiem na drodze naszego życia
IX. Kuszenie i walka duchowa
X. Wytrwałość
Część II – Medytacje
Część III – Modlitwa rozeznania i wyboru
I. Sposób rozeznania wady, która przeszkadza nam we wzroście duchowym
II. Sposób wyboru cnoty, którą chcemy doskonalić
III. Sposób dobrego wyboru stanu (powołania drogi życiowej) lub środków uświęcenia w wybranym już stanie
IV. Reguły rozeznania
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