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Inspirandu-se din diverse surse scrise - Jacques de Voragine zugraveste cu maiestrie narativa si cu un dramatism remarcabil vietile exemplare
si minunile savarsite de ucenicii lui Hristos - care au propovaduit invatatura crestina in toata lumea. Dovada indiscutabila a talentului de
povestitor al cuviosului Jacques este faptul ca Legenda Aurea se numara printre cele mai tiparite si mai citite carti din istorie - aceasta fiind
tradusa în numeroase limbi înca de la aparitia sa.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 25,00 lei
Pret cu reducere: 23,81 lei
Pretul de vanzare: 25,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
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Legenda Aurea

Din Evul Mediu timpuriu pana in prezent, faptele apostolilor au influentat extrem de amplu viata spirituala si pamanteasca a credinciosilor –
deopotriva catolici si ortodocsi. In aceasta compilatie, venerabilul Jacques de Voragine, numit episcop de Genova in secolul al XIII-lea si apoi
canonizat, reuneste intru luminarea sufleteasca a oamenilor de rand relatari despre viata si faptele celor doisprezece apostoli ai lui Iisus,
precum si ale altor sfinti.
Inspirandu-se din diverse surse scrise, Jacques de Voragine zugraveste cu maiestrie narativa si cu un dramatism remarcabil vietile exemplare
si minunile savarsite de ucenicii lui Hristos, care au propovaduit invatatura crestina in toata lumea. Dovada indiscutabila a talentului de
povestitor al cuviosului Jacques este faptul ca Legenda Aurea se numara printre cele mai tiparite si mai citite carti din istorie, aceasta fiind
tradusa in numeroase limbi inca de la aparitia sa.
Aceasta versiune prescurtata a Legendei Aurea pune la dispozitia cititorului evlavios – ori, poate, pur si simplu manat de curiozitate – modele de
sfintenie si de curatenie spirituala oferite de cei doisprezece apostoli ai lui Iisus, menite sa-i calauzeasca purtarea si gandurile pe tot parcursul
anului. Indiferent ca dau sau nu crezare pe deplin relatarilor lui Jacques de Voragine, cei care parcurg textul acestei carti se vor simti, cu
siguranta, miscati si vor gasi in el o sursa inepuizabila de intelepciune si curaj.

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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