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Bóg kocha homoseksualistów + płyta DVD
Model : Bóg kocha homoseksualistów + płyta DVD
Producent : Wyd. Agape
Homoseksualizm ma różne oblicza. Nie można wszystkich osób o skłonnościach
homoseksualnych wrzucać do jednego worka, np. na podstawie relacji w mediach.
Pokazują one na ogół tylko jeden rodzaj homoseksualistów - mianowicie tych, którzy
agresywnie domagają się &bdquo;swoich praw&rdquo;. Niniejsza książka zawiera zbiór
artykułów dotyczących homoseksualizmu, opublikowanych wcześniej na łamach
czasopisma &bdquo;Miłujcie się!&rdquo;. Autorzy zebranych tekstów starają się pokazać,
że osoby ze skłonnościami homoseksualnymi mają prawo do otrzymania pomocy i taka
pomoc może być im udzielona.
&bdquo;Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności
homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; dla większości z
nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem,
współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak
niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełnienia woli Bożej w swoim
życiu i - jeśli są chrześcijanami - do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie
mogą napotykać z powodu swojej kondycji&rdquo; (Katechizm Kościoła Katolickiego 2358).
Czym jest pociąg do osób tej samej płci?
Czy skłonności homoseksualne są wrodzone?
Czy można lub należy je leczyć? Czy Kościół potępia homoseksualistów?
Na czym polega prawdziwa tolerancja?
Na te i wiele innych pytań odpowiadają wybitni specjaliści: ks. prof. Dariusz Oko, dr Gerard
J.M. van den Aardweg, dr Joseph J. Nicolosi (dołączona płyta zawiera nagranie wykładu
wygłoszonego w Poznaniu w 2011 r.), dr Philip M. Sutton (nagranie wykładu na płycie), a
przede wszystkim sami homoseksualiści, którzy dają świadectwo tego, jak odkryli miłość
Boga.
Książka z płytą DVD - płyta zawiera filmowy zapis wykładów.

Cena : Szukaj produktu w Księgarni Maryja Brutto (Szukaj produktu w
Księgarni Maryja Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 maj 2013

kontakt : - bok@catholicus.pl
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