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Opis produktu
Literatura patrystyczna dostarcza odwiecznego, wypróbowanego i sprawdzonego modelu życia duchowego, obcego ulotnym
modom. Przez ostatnie dwa tysiące lat Chrystus wychowywał pisarzy patrystycznych, którzy bronili tego oryginalnego modelu.
W czasach nowożytnych jednak ten model jest odsuwany na bok, zanika zamiłowanie do autentycznej ekspresji mistycznej, a
pierwotny chrześcijański rozmach zostaje oszpecony.
Właśnie dlatego dzieła św. Teofana Pustelnika są tak ważne w dzisiejszych czasach. Starożytny model patrystyczny utrzymuje
w ostrości i klarowności, przedstawiając go we współczesnym języku. Przemawia do współczesnych ludzi, którzy zetknęli się z
nową rzeczywistością, a tym samym stanowi nieocenioną pomoc w łączeniu ich z pierwotnym rozmachem chrześcijańskim i
ukazaniu im drogi do Królestwa Niebieskiego.
Dzieła św. Teofana zmieniły duchowe oblicze Rosji w XIX wieku. Wraz z opublikowaniem jego najwspanialszego dzieła, ŚCIEŻKI
DO ZBAWIENIA, anglojęzyczny świat ma teraz możliwość skorzystania w podobny sposób z tego potężnego dziedzictwa dla
ludzi współczesności.
Święty Teofan Pustelnik jest przede wszystkim Ojcem Kościoła w czasach współczesnych. Głęboko świadomy korzeni
nowoczesności, reinterpretuje starożytną mądrość patrystyczną, aby dostosować ją do potrzeb współczesnego, niekościelnego
umysłu, który oderwał się od ortodoksyjnej filozofii życia, a nawet od elementarnych zasad praktycznego chrześcijaństwa.
Ten klasyczny podręcznik życia duchowego, obecnie oferowany w całości po raz pierwszy w języku angielskim, wydaje się być
wysłany bezpośrednio do dzisiejszych czytelników przez samego wielkiego rosyjskiego samotnika. Każda linia tchnie jego
głębokim psychologicznym zrozumieniem, jego zawiłym doświadczeniem w duchowej walce, a przede wszystkim jego
miłością, współczuciem i wszechogarniającym pragnieniem zbawienia każdej osoby. Zachęcając czytelnika trzeźwą tęsknotą
za zdobyciem Królestwa Niebieskiego, św. Teofan dostarcza niezawodnego systemu zdobywania Królestwa siłą w
chrześcijańskim życiu pełnym.
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