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Witaj !

Ale fajnie, że otwierasz tego maila i chcesz się więcej uczyć :)
Wczoraj mieliśmy dobry czas podczas wieczornego spotkania. Wiem, że nie
wszyscy dali radę być dlatego przesyłam Ci nagranie transmisji LIVE z dnia 1 Szkoły
Czytania Biblii. KLIKNIJ I OBEJRZYJ

A teraz czas na pracę domową na dzisiaj. Wczoraj mówiliśmy jak ważne jest, by
stworzyć sobie przestrzeń, dobre warunki do studiowania Biblii. Chciałabym byś się
zastanowił nas swoim własnym "warsztatem duchowym".
Wypisz, proszę odpowiedzi na te pytania:
1. Kiedy codziennie wyznaczam sobie czas na studiowanie Słowa Bożego? (podaj
godziny dnia i ilość czasu)
2. Gdzie to robię? (przy moim biurku, w garderobie, na fotelu w salonie)
3. Z jakiego egzemplarza Pisma Świętego (tłumaczenia) korzystam zazwyczaj?
(moja ulubiona Biblia)
4. Czy będę używać flamastrów, cienkopisów, zakreślaczy? (jeśli tak, to przygotuj
je)
5. Czy będę używać dziennika duchowego? (jeśli tak, to przygotuj, kup zeszyt lub
notatnik specjalnie do tego celu). Czy będę tam zapisywać wszystkie myśli i
duchowe spostrzeżenia czy również analizę całego dnia pod kątem duchowym?
6. Z kim mogę się podzielić przeczytanym Słowem i moimi spostrzeżeniami? Kto
będzie mi życzliwy i pomoże mi wzrastać duchowo?
7. Jakie cele chcę sobie postawić na ten miesiąc? (przeczytać wszystkie
ewangelie, cały Nowy Testament) Zaplanuj, co będziesz czytać w każdym
tygodniu.
Możesz odpowiedzieć na powyższe pytania sam/a sobie lub też możesz podzielić
się swoją odpowiedzią w komentarzu pod dzisiejszym postem w Grupie na
Facebooku - ZADANIE DOMOWE - dzień 2

ps. Przesyłam Ci LISTĘ KSIĄŻEK, pomocnych w studiowaniu Pisma Świętego:
1. "Jak studiować Biblię?" Watchman Nee
2. "Słowo natchnione przez Boga" Josh MacDowell
3. "Klucz do Biblii" David Pawson
Jest to moja subiektywna lista i z pewnością takich pozycji jest o wiele więcej.
Szukaj, pytaj i czytaj!
Liczę na Twoją obecność dziś wieczorem na TRANSMISJI LIVE. Otwórz stronę ze
spotkaniem poniżej.
Widzimy się!

Spotkanie na Facebooku

Spotkanie na Youtube

Ps. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś/łaś tego fajnego filmiku, to
zapraszam: https://youtu.be/NPuq9H5gVvU
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Otrzymałeś ten email ponieważ zapisałeś się na naszej stronie
albo dokonałeś/aś u nas zakupu
Anulowanie subskrypcji

