
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.
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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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w umiejscawianiu bożego słowa!

oFiary można PrzeKazywać na Konto
i adres naszej Fundacji z doPisKiem:
oFiara na cele statutowe – „biblia”

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 
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