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Bucuria - Fata lui Dumnezeu in om

Bucuria este un cantec - o lumina - un schimb - o stralucire care traverseaza intreaga Biblie din loc in loc - de la prima pana la ultima pagina.
Este comoara oricarei fiinte vii - chiar si a celei mai lipsite. Orice bucurie isi are radacina in bucuria creatoare a lui Dumnezeu cel viu si inviat.
El...

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 24,00 lei
Pret cu reducere: 22,86 lei
Pretul de vanzare: 24,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Bucuria este un cantec, o lumina, un schimb, o stralucire care traverseaza intreaga Biblie din loc in loc, de la prima pana la ultima
pagina. Este comoara oricarei fiinte vii, chiar si a celei mai lipsite. Orice bucurie isi are radacina in bucuria creatoare a lui Dumnezeu cel viu si
inviat. El exprima, in fiecare fiinta, vitalitatea sa proprie si vibrarea voioasa pentru a face din aceasta o nota unica in polifonia universului.
Aceasta bucurie fundamentala a fost inscrisa in genele celulelor noastre. Este "da"-ul in fata vietii, cea mai inalta victorie a omului asupra tuturor
incercarilor care il apasa, cel mai puternic mijloc de transformare. Autenticitatea unei vieti spirituale se masoara dupa gradul de bucurie care o
locuieste. Ea este deci culmea misticii si a oricarei impliniri. Nu exista decat o singura datorie: sa fii fericit, si o singura tradare: sa nu fii. Asadar:
daca a afla bucuria inseamna a trai, atunci cum sa devenim Bucurie?

CUPRINS
DEDICATIE IN BUCURIE
PREFATA

7

9

CHEIA FERICIRII

13

"ATUNCI S-A UMPLUT DE BUCURIE GURA NOASTRA SI LIMBA NOASTRA DE VESELIE". (PS. 125, 2)
DEBORDEZ DE BUCURIE IN MIJLOCUL TUTUROR NECAZURILOR MELE (2 CO. 7, 4)

23

36
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TOT CEEA CE RESPIRA SA LAUDE PE DOMNUL: IN SUFLUL PSALMILOR
MARIA SI ETAPELE CRESTERII NOASTRE SPIRITUALE
ABANDONAREA - CALE DE VIATA
FIE VOIA TA SARBATOARE!
FLACARA LUCRURILOR

52

73

119

135
154

STRAPUNGEREA SPRE DINCOLO

168

CRESTINISMUL: TRADITIA UIMIRII SI A BINECUVANTARII 181
BUCURATI-VA INTOTDEAUNA! MULTUMITI LUI DUMNEZEU IN TOATE IMPREJURARILE! (1 TES. 5, 18)
Dansez, deci exist

200

215

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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