Każdego
miesiąca
dostarczaj
jedną, dwie
lub więcej Biblii

dla konkretnych osób,
aby ich życie zostało
na trwałe zmienione.
Hebrajczyków 4,12

Jak uwolnić Słowo?

WYSTARCZY, ŻE WYPOSAŻYSZ W BIBLIE
i nowe testamenty JEDNEGO Z WIELU
WSPÓŁCZESNYCH FILIPÓW.
Tak określamy chrześcijanina przygotowanego przez nas
do indywidualnej ewangelizacji. On wie, jak nawiązać
relacje i umiejscowić Boże Słowo w życiu innych ludzi.
W ciągu ostatnich kilku lat prowadząc wykłady i warsztaty
w kilkudziesięciu kościołach i wspólnotach, na wzór Filipa
z Dziejów Apostolskich 8 przygotowaliśmy do służby około
2500 chrześcijan, z których wielu wykonuje bardzo dobrą
i intensywną pracę. Polega ona na umiejscawianiu Pisma
Świętego w rękach otwartych na Słowo ludzi. Zauważ - twoja
Biblia nie będzie rozdana postronnej osobie. Raczej, na
bazie wcześniejszej pracy i relacji, zostanie umiejscowiona
w rękach Etiopczyka.

Wyobraź to sobie

JEDNA LUB KILKA OSÓB Z KTÓRYMI FILIP
ROZPOCZĄŁ STUDIUM BIBLIJNE, PO JEGO
ZAKOŃCZENIU OTRZYMUJE WŁASNĄ, JUŻ DAWNO
WYCZEKIWANĄ, OFIAROWANĄ PRZEZ CIEBIE BIBLIĘ.
Nie ląduje ona na półce, ponieważ otrzymuje ją osoba,
w której miłość do Słowa Bożego jest już rozbudzona poprzez
wcześniejsze studium biblijne z serii Odkrycia. Po otrzymaniu
Biblii Filip kontynuuje z osobą spotkania indywidualne ucząc
ją praktycznego korzystania ze Słowa Bożego tak, aby stało się
dla niej podstawową instrukcją życia, a lokalna społeczność –
duchową rodziną.
Każdego miesiąca możesz być zainspirowany niesamowitymi
historiami w których głównym ewangelistą i nauczycielem
była właśnie Biblia. Możesz dowiedzieć się, w jaki sposób Słowo
Boże złamało opornych, złodziei przemieniło w darczyńców,

samobójców w obdarzających życiem, rasistów w Samarytan,
a kłamców w ludzi walczących o prawdę.
Teraz możesz pomóc w umiejscowieniu jeszcze większej ilości
Pisma Świętego w rękach potrzebujących ludzi. Będzie to
możliwe, jeżeli zostaniesz Partnerem, który każdego miesiąca
zdecyduje ofiarować wsparcie na zakup jednej, dwóch
lub więcej Biblii dla konkretnych osób. Nawet najmniejszy
regularny dar powoduje, że kolejna osoba może otrzymać
własną Biblię lub Nowy Testament.

POMYŚL, JAKIE OWOCE BÓG BĘDZIE MÓGŁ
OSIĄGNĄĆ POPRZEZ CIEBIE I TWOJE REGULARNE
PARTNERSTWO W SŁUŻBIE UMIEJSCAWIANIA
BOŻEGO SŁOWA!
Owoc 1:

Ludzie, których miłość do Słowa Bożego została rozbudzona
otrzymają własną Biblię.

Owoc 2:

Wiele z tych osób poprzez studiowanie Słowa Bożego
z Filipem stanie się zaangażowanymi uczniami Chrystusa.

Owoc 3:

Spomiędzy nich wyłonią się przyszli propagatorzy Słowa
i misjonarze, którzy, podobnie jak to się stało z nimi, zechcą
umiejscawiać Biblię w rękach kolejnych osób.

Owoc 4:

Będziemy w stanie wydrukować kolejne partie Nowych
Testamentów i zakupić niezbędne egzemplarze Biblii.

Pomóż nam uwolnić słowo darzące życiem
i zostań partnerem w umiejscawianiu
bożego słowa!

Sponsoruj jedną,
dwie lub więcej Biblii
dla konkretnych osób,

których życie może zostać
trwale zmienione.
Hebrajczyków 4,12!

Co potrafi jedna… Biblia?

Mąż Ireny, Michał był człowiekiem, który – jak
większość ludzi w ich małej wiosce – chodził
z jednej libacji alkoholowej na drugą.
- Często się zdarzało, że bił mnie nie tylko wtedy, gdy był pijany
- mówi Irena. Sytuacja znacznie się pogorszyła, gdy przyjęłam
Chrystusa, jako swojego Zbawiciela. - Mój mąż stał się na
prawdę okrutny. Prawie codziennie bił nasze dzieci i mnie.
Jego picie i inne problemy zdrowotne w końcu doprowadziły
do tego, że amputowano mu obie nogi. Przywiązany do
wózka inwalidzkiego, nadal upijał się każdego dnia.
Pewnego dnia Irena i dzieci, nie mogąc już dłużej znieść jego
znęcania się nad nimi, opuścili dom, zostawiając go pijanego
ze swoimi kolegami.
- Pomimo wszystko martwiłam się o niego – mówi Irena.
- Dwa dni później, pełna strachu wróciłam do domu. To, co
zastałam, było cudem. Mój mąż leżał na podłodze płacząc
i błagając mnie o przebaczenie. Powtarzał tylko: Jezus mi
przebaczył, Jezus mi przebaczył…
W pijackim zamroczeniu Michał zemdlał i spadł ze swojego
inwalidzkiego wózka. Kiedy próbował wstać, ściągnął ze stołu
obrus i Biblia jego żony spadła na podłogę. Zaczął ją czytać.
Tam, pod stołem, na dnie swojego życia przyjął Pana Jezusa,
jako Zbawiciela.
- Dziś jesteśmy najszczęśliwszą rodziną na świecie – mówi
Irena. - Wszyscy jesteśmy z Panem. To niesamowite, jak Słowo
Boże może zmienić nawet tych, którzy wydają się być nie do
zmienienia.

List z więzienia

Na wstępie chciałem podziękować
za możliwość ukończenia
kursu Biblijnego [Projekt Filip].
Dziękuję za nadesłany Nowy Testament, świadectwo
ukończenia kursu, jak również za kolejne zeszyty do drugiej
jego części. Wszystkie przewodniki wypełniłem pozytywnie,
a przynajmniej tak ocenił to Robert, z którym studiuję Pismo
Święte. Siedzimy razem w celi, co daje mi większe możliwości
i motywacje do czytania razem z Robertem jego Biblii. To
właśnie przez niego zostałem zachęcony do poznawania
Bożego Słowa. Wiem już na pewno, że przyjąłem Jezusa do
swego serca i wiem, że to poprowadzi mnie na dobrą i prawą
drogę. Wcześniej moje życie było złe, co spowodowało, że
znalazłem się w tym miejscu. Wierzę w to, że dzięki waszej
pomocy duchowej zmienię się radykalnie. Wiem, że to jest
możliwe, ponieważ widzę, co stało się z Robertem. Jest
nowym, szczęśliwym człowiekiem i ja także pragnę takim
być. Robert pomaga mi, poświęca mi czas i tłumaczy miejsca,
których nie rozumiem. Nigdy wcześniej siedząc nie spotkałem
takich ludzi jak on. Teraz wiem, że czuwa nade mną Bóg, za co
będę dziękował Mu w każdej chwili i w każdej modlitwie.
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Edwardzie, wysyłam formularz końcowy II części kursu
Biblijnego i oczekuję dyplomu oraz nagrody w postaci pełnej
Biblii, abym mógł ją mieć i czytać! Andrzej.

uwolnij słowo darzące życiem. zostań Partnerem
w umiejscawianiu Bożego Słowa!

Ofiary można przekazywać na konto
i adres naszej fundacji z dopiskiem:
Ofiara na cele statutowe – „Biblia”

www.ligabiblijna.pl

