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Aceasta carte mica - in care nu vom afla decat invatatura vesnica a Bisericii repetata de un om ce crede ca traieste cu pasiune viata timpului
sau - ar dori sa ne reveleze vederea lui Dumnezeu in toate cele ce sunt: in taina ultima a lumii - in temeiul ei de neclintit - in ceea ce are ea
mai...

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
"Aceasta carte mica, in care nu vom afla decat invatatura vesnica a Bisericii repetata de un om ce crede ca traieste cu pasiune viata timpului
sau, ar dori sa ne reveleze vederea lui Dumnezeu in toate cele ce sunt: in taina ultima a lumii, in temeiul ei de neclintit, in ceea ce are ea mai
desavarsit.
Paginile acestea nu contin si nu propun decat o atitudine practica sau, mai exact poate, o educare a ochilor. Asezati-va aici, ca si mine, si
priviti. Din acest punct privilegiat, care nu este o culme inaccesibila, ci podisul ferm zamislit in decursul a doua mii de ani de experienta crestina,
veti vedea in modul cel mai simplu cu putinta conjunctia celor doi astri a caror atractie diferita va mistuia credinta. Fara tagada ori nedeslusire,
Dumnezeu, adevaratul Dumnezeu crestin, va invada sub ochii vostri Universul nostru cel de azi, Universul care va inspaimanta prin strivitoarea
lui maretie sau prin frumusetea sa pagana. Il va patrunde precum o raza de cristal, si prin mijlocirea nesfarsitelor straturi ale creatiei vi se va
infatisa in toata nemijlocirea si actiunea sa - apropiat si indepartat totodata."
Teilhard de Chardin
CUPRINS
Observatie importanta
Introducere

9

11

PARTEA INTAI
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Indumnezeirea acivitatilor

1. Existenta certa a faptului si dificultatea explicarii sale. Problema crestina a sanctificarii actiunii 21
2. O solutie incompleta: actiunea umana valoreaza; si nu valoreaza decat prin intentia cu care este indeplinita
3. Solutia absoluta: orice efort contribuie la desavarsirea Lumii "in Christo Jesu"
4. Comuniunea prin actiune

25

30

39

5. Desavarsirea crestina a efortului uman
a. Sanctificarea efortului uman

43

b. Umanizarea efortului crestin

47

41

6. Dezlegarea prin actiune 50

PARTEA A DOUA
Indumnezeirea pasivitatilor

1. Cuprinderea, adancimea si formele diverse ale pasivitatilor umane 58
2. Pasivitatile sporitoare si cele doua Maini ale lui Dumnezeu
3. Pasivitatile diminuante

60

66

a. Lupta, alaturi de Dumnezeu, impotriva Raului 71
b. Infrangerea noastra aparenta si

transfigurarea sa

c. Comuniunea prin diminuare
d. Adevarata resemnare

73

80
81

CONCLUZIE LA PRIMELE DOUA PARTI
Vedere de ansamblu asupra asceticii crestine

1. Legare si dezlegare
2. Sensul Crucii

91
100

3. Puterea spirituala a Materiei

106

PARTEA A TREIA
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1. Atributele Mediului Divin

119

2. Natura Mediului Divin. Hristos universal si Marea Comuniune
3. Sporirile Mediului Divin

131

142
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a. Aparitia Mediului Divin. Dorul de fiinta si diafania lui Dumnezeu

143

b. Devenirile individuale ale Mediului Divin: lucrarea puritatii, a credintei si a abnegatiei
1. Puritatea

149

2. Credinta

152

3. Abnegatia

149

157

c. Devenirile colective ale Mediului Divin. Comuniunea Sfintilor si Mila
1. Observatii preliminare asupra valorii "individuale" a Mediului Divin
2. Intensificarea Mediului Divin cu ajutorul Milei
3. Umbrele exterioare si sufletele pierdute

EPILOG: Asteptarea Parusiei

162
162

165
171

177

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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