Istnieje wiele materiałów do indukcyjnego studiowania Biblii w języku angielskim, poniżej
lista obecnie przetłumaczonych podręczników na język polski. Inne tytuły będą dodawane w
przyszłości. Dostępne pozycje to:
Seria 40 minutowe Studia Biblijne
Studia te zostały tak przygotowane, aby w czasie sześciu 40-minutowych spotkań bez
prac domowych pomóc ci samemu odkryć, co Bóg mówi i w jaki sposób odnosi
się to do twojego życia. Wraz ze wskazówkami dla prowadzącego i fragmentami
Słowa Bożego zawartymi w podręczniku.
Idealne studium dla zapracowanych i świetne dla nastolatków.


Życie w duchu prawdziwego uwielbienia - kliknij Tutaj
Uwielbienie może być jednym z najbardziej błędnie rozumianych zagadnień
chrześcijaństwa. Biblia naucza, że uwielbienie jest czymś więcej niż tylko śpiewem w
Kościele w niedzielę rano, więcej niż doświadczeniem emocjonalnym. Bóg wzywa nas,
aby czcić Go w naszych codziennych działaniach. Studium to daje biblijny wzorzec dla
życia w prawdziwym uwielbieniu Boga.



Skąd wiesz, że Bóg jest twoim Ojcem? - kliknij Tutaj
Skąd możesz mieć pewność, że niebo jest twoim przeznaczeniem? Myślac o
wieczności wielu ludzi ma nadzieję, że znajdzie się dla nich miejsce w niebie. Inni zaś
zakładają, że to miejsce mają zapewnione. Zamiast zgadywać lub zakładać coś z góry
na temat swej przyszłości, w 1 Liście Jana możesz znaleźć jednoznaczną odpowiedz na
pytanie, jaka jest twoja relacja z Bogiem. Wiedząc o tym, że czyjś styl życia
odzwierciedla cechy charakteru tego, do kogo ten ktoś należy – do Boga, czy do
szatana – dowiesz się dokładnie, że lepiej chodzić w świetle niż w ciemności. To
pouczające studium da ci pewność, pokój i radość, które pochodzą z poznania bez
cienia wątpliwości, ze Bóg jest twoim Ojcem, a niebo twoim domem.



Jak żyć zwycięsko w trudnych czasach - kliknij Tutaj
Kiedy bolesne lub frustrujące okoliczności dotykają twojego życia, wtedy zadajesz
sobie wiele pytań. Dlaczego życie tak często jest niesprawiedliwe? Dlaczego nasz
Wszechmocny Bóg nie powstrzymuje niesprawiedliwości i dopuszcza cierpienie – nie
tylko w twoim życiu, ale i w życiu wszystkich Jego dzieci? Czy jest jakiś cel w naszym
cierpieniu i bólu? W tym 6-tygodniowym studium zbadasz, co Biblia mówi o
cierpieniu i dlacze go Bóg je dopuszcza. Na podstawie historii wielu ludzi, którzy
przetrwali czas prób, oraz poznając wiele niosących nadzieję wersetów, będziesz mógł
odkryć radość nawet w sytuacjach, kiedy wydaje się, że życie gra nie fair. Nauczysz się
również jak czcić Boga i żyć w Jego mocy, bez względu na to, co napotkasz na swojej
drodze.

Seria „Pan”
Te studia indukcyjne mają głęboki i ciepły charakter. Stworzone , by pomóc ci odkryć Boże
odpowiedzi na twoje najgłębsze potrzeby. Idealne do codziennej osobistej modlitwy, jak
również do wykorzystania na grupach domowych. W podręczniku znajdują się pytania do
dyskusji.


Panie, pragnę Cię poznać - kliknij Tutaj
Żeby poznać Boga trzeba poznać Jego charakter, a charakter objawia się w Jego
imieniu. Każde Imię jest aspektem Jego suwerenności w twoim życiu. Jeśli chcesz
głębszej, trwałej wiary, to studium pomoże Ci zobaczyć i zrozumieć Bożą potęgę.

Krótkie studium Psalmu 23 - Do pobrania za darmo - kliknij Tutaj
Krótkie studium Listu do Filipian 4:4-9 - Do pobrania za darmo - kliknij Tutaj
Kilka tytułów można kupić on-line - kliknij Tutaj. W przypadku materiałów, które nie są
jeszcze dostępne w naszym sklepie internetowym, proszę zadzwonić do biura (tylko w języku
angielskim) i wtedy zostaniesz poproszony o tytuł książki w języku angielskim, ilość jaką
chcesz zamowić i szczegóły dotyczące płatności kartą (numer karty, ważność i ostatnie 3 cyfry
- nigdy nie umieszczaj tych danych w e-mailu). W najbliższym czasie pojawią się polskie
materiały w naszym sklepie na stronie internetowej, dzięki temu będzie można zamówić i
zapłacić za nie on-line.

