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Modlitwa uwolnienia cz.1-Neal
Lozano
Cena brutto

14,90 zł

Cena netto

14,19 zł

Cena poprzednia

16,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Nowa książka-Modlitwa uwolnienia cz.1
Autor-Neal Lozano

Wymiary 115 x 185 mm
Ilość stron 190
Okładka miękka
Krótki opis:

Ta książka mówi nie tyle o demonach, ile o tym, iż musimy uświadomić sobie, jakie otworzyliśmy im drzwi i pokazuje,
jak możemy je zamknąć. Wielu ludzi korzysta z pomocy psychoterapeutów, wyznaje swoje grzechy, stara się prowadzić
życie skoncentrowane na Bogu i robi wszystko, co jest w ich mocy, by uwolnić się od duchowych więzów w pewnych
dziedzinach swego życia, a jednak im się to nie udaje. Wielu pełnych wiary i ducha chrześcijan zmaga się z ukrywanymi
grzechami, nałogami czy lękiem, którego źródło tkwi w kłamstwie przykrywającym działanie złych duchów.

Być może nigdy nie przyszło im do głowy, że mogą potrzebować uwolnienia. Jezus jest tym, który nas wyzwala,
On jest Prawdą i On powiedział, że Prawda nas wyzwoli.

Cała seria "Modlitwy uwolnienia" jest genialnym opracowaniem w tym temacie. Porusza zagadnienie
związane zarówno z modlitwą o uwolnienie jak i o uzdrowienie wewnętrzne, ponieważ często te dwa
zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane.
Jest to jedno z lepszych, jeśli nie najlepszych opracowań w tym temacie, które zrodziło się z wieloletniego
doświadczenia Neala Lozano. Dużym plusem jest to, iż Autor nie skupia się na samym szatanie jako sprawcy
zniewoleń, ale na człowieku,
na jego przeżyciach, zranieniach.

Jeśli posługujesz modlitwą o uwolnienie, o uzdrowienie wewnętrzne, czy w ogóle w zespole modlitwy wstawienniczej,
jeśli podejrzewasz, że zło ma duży wpływ na twoje życie, dręczy Cię, to ta książka i pozostałe z tej serii są pozycjami obowiązkowymi do przeczytania.

Spis treści:
Wstęp
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I Wolność nadziei
II Szatan ma plan dla Twojego życia
III Żałuję, wierzę
IV Przebaczam w Imię Jezusa
V Wyrzekam się w Imię Jezusa
VI Staję w autorytecie Jezusa
VII Przyjmuję błogosławieństwo w Imię Jezusa
VIII Głębia wolności
IX Chleb dla przyjaciela
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