Finansuj Filipa

i narzędzia do jego służby
Dzieje Apostolskie 8, 30-31

Kto to jest Filip?

Filip to zwyczajny chrześcijanin, który
stosuje model indywidualnej ewangelizacji
oparty na przykładzie Filipa i Etiopczyka
z Dziejów Apostolskich 8.
Robi to w celu umiejscawiania Słowa Bożego w rękach ludzi
poszukujących Boga. Prowadzony przez Ligę Biblijną cykl
warsztatów pomaga mu zdobyć praktyczne umiejętności
indywidualnej ewangelizacji i stać się współczesnym Filipem.
Wie jak nawiązywać relacje, jak zaprosić do studium Ewangelii
Jana, jak przy pomocy Biblii przekazać Ewangelię i jak
prowadzić w uczniostwie. Ten cel osiąga prowadząc z osobami
specjalnie przygotowany kurs biblijny z serii Odkrycia.

Wyobraź to sobie

Twój Filip pomaga czterem osobom
rozpocząć i ukończyć studium biblijne
Odkrycia. W trakcie kursu uczestnicy
zdobywają najpierw Nowy Testament,
a później całe Pismo Święte.
Filip poprzez Boże Słowo pomaga im lepiej zrozumieć Bożą
miłość. Dzięki temu przychodzą do poznania Chrystusa.
Prowadzeni przez Filipa wzrastają w uczniostwie i z biegiem
czasu niektórzy stają się aktywnymi członkami w lokalnym
kościele. W ten sposób udało się dotrzeć do setek osób.

Teraz – wspierając Filipa w jakimś
miejscu Polski – możesz mieć swój udział
w umiejscawianiu Słowa.
Będziemy wdzięczni, jeśli zostaniesz Partnerem, który
każdego miesiąca zechce pomóc w tej służbie i zainwestować
20zł, 50zł, 100zł lub inną kwotę na wyposażenie Filipa
w (a) praktyczny trening pomagający stać się aktywnym
Filipem (b) niezbędne do pracy zestawy kursów biblijnych.

Co miesiąc będziesz
zainspirowany historiami

współczesnych Filipów i ich Etiopczyków
– historiami, które zmieniają życie.
Odkryj jak Bóg zmienia życie każdego z nich. Dowiedz się
również, jak używają Projektu Filip, by zmieniać życie innych.
Poznaj i zrozum sytuację Filipów i ich duchowe potrzeby. Módl
się o nich i o tych, których przyprowadzą do społeczności
z Chrystusem i Jego Kościołem.

Wyobraź sobie, jakie owoce będziemy mogli
osiągnąć poprzez Ciebie i Twoje regularne
partnerstwo w projekcie filip.
Owoc 1:

Będziemy mogli dotrzeć do kolejnych społeczności,
rekrutować nowych Filipów i w ten sposób powiększać
zespół strategicznie działających pracowników.

Owoc 2:

Nowy Filip otrzyma kilkumiesięczny trening i zdobędzie
praktyczne umiejętności, aby potem inicjować i prowadzić
studia biblijne z osobami z poza kościoła.

Owoc 3:

Dzięki Tobie przygotowany do służby Filip otrzyma
komplety podręczników z serii Odkrycia, które wręczy
swoim Etiopczykom, aby poprowadzić potem interaktywne
studium biblijne.

Owoc 4:

Podczas regularnych spotkań z Filipem osoby zdobędą
umiejętności samodzielnego korzystania ze Słowa Bożego,
rozpoczną się modlić prostymi słowami i odkryją, czym dla
nich jest Ewangelia.

Owoc 5:

Nowi chrześcijanie staną się uczniami Chrystusa i wejdą
w społeczność z Jego Kościołem. Spośród nich niektórzy
w naturalny sposób stają się Filipami i sami zaczynają czynić
uczniami innych.

Zostań naszym Partnerem i pomóż uwolnić
potencjał jednego Filipa!
Jeden Filip ma potencjał do zdobycia
dziesiątek, a nawet setek ludzi!

Z LISTU ETIOPCZYKA

Na wstępie chciałem podziękować za
możliwość ukończenia kursu Biblijnego.
Dziękuję za nadesłane świadectwo i Nowy Testament
jak również kolejne zeszyty do II części kursu. Wszystkie
przewodniki wypełniłem pozytywnie, a przynajmniej tak

Bóg Odpowiedział na moją modlitwę

Już od dawna czekałam na jakieś narzędzie,
które pomoże mi w studiowaniu Biblii
z druga osobą.

Szukałam sposobu na skuteczną ewangelizację, a nieliczne
materiały dostępne w moim otoczeniu wydawały się
przestarzałe. (...) Potrzebowałam czegoś na czasie, ładnie
wydanego, współczesnego... Sama nawróciłam się 16 lat
temu. Zanim do tego doszło, przez trzy lata szukałam Boga.
Zgodnie z tym, czego byłam uczona, poszłam w kierunku
religijnych uczynków. Z czasem, aby „zasłużyć” na Ducha
Świętego i poznanie Boga, zaczęłam nieśmiało sięgać po
Nowy Testament. Stał na półce – dostojnie. Prawdziwie święta
księga, nietykalna…
Wstydziłam się pokazać komukolwiek, że go czytam. Nie
rozumiałam też zbytnio tego, co w nim było napisane.
Potem zdobyłam całą Biblię. Czytanie zaczęłam (jak
większość) od 1 Księgi Mojżeszowej. Czytałam po cichu,
ukradkiem, jak księgę zakazaną. Ponieważ nie rozumiałam
tego, co było napisane, wkrótce zaczęło mnie to nużyć. Bóg
był dla mnie jednak nad wyraz łaskawy. Ktoś pouczył mnie,
abym czytała Pismo Święte zaczynając od Ewangelii Jana.
W tym czasie oddałam życie Jezusowi. Wcześniej niestety nie
miałam nikogo, kto byłby mi w stanie pomóc (jak choremu
przy sadzawce). Jakiś czas temu Pastor przekazał informację
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