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Projekt Prawda - Komplet
materiałów video (Pendrive)
Cena

114,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

91 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DVDP 138

Producent

Szukając Boga

Opis produktu
Komplet materiałów do prowadzenia kursu Projekt Prawda - wykłady video
Reedycja - komplet 8 DVD został zastąpiony bardziej nowoczesnym nośnikiem PENDRIVE który jest zamykany w
eleganckim pudełku z naturalnego drewna klonowego. Pendrive posiada dwie końcówki: USB i USB-C przez co
jest mega-funkcjonalny i można go używać na większości urządzeń, również przenośnych.
Czy naprawdę wierzysz, że to, w co wierzysz jest rzeczywiście prawdziwe?
Projekt Prawda - jest inspirującym kursem dla małych grup spotykających się "w realu". Jest oparty na dynamicznych
wykładach Dr Della Tacketa, mających na celu rozwinięcie u osób wierzących światopoglądu opartego na Biblii. Uczestnicy
osobiście i w sposób praktyczny zapoznają się z Bożą prawdą.
Trzynaście godzinnych lekcji szczegółowo omawia, jak wedle Bożego zamysłu wyglądać ma życie codzienne, zbudowane
na światopoglądzie chrześcijańskim. Co ważniejsze, kurs pokazuje jak można sprawić, by nasze czyny odzwierciedlały nasze
najgłębsze przekonania, prowadząc do głębokiej, wewnętrznej przemiany.
Spróbuj wyobrazić sobie komputer z uszkodzonym systemem operacyjnym. Żadna operacja komputerowa nie gwarantuje
poprawnego wyniku. Takim właśnie „systemem operacyjnym” jest światopogląd chrześcijanina, jeśli nie jest biblijnym
światopoglądem. Jeśli twój światopogląd nie jest oparty o wartości i treść przesłania Biblii, to wbrew własnemu
przeświadczeniu i deklaracjom, podejmujesz fałszywe kroki. Z tego to powodu właśnie, nasze codzienne życie niewiele różni
się od życia nominalnych chrześcijan, czy ludzi niewierzących. Praktycznie odnosi się to do wielu sfer naszej codzienności…
np. do naszych wyborów (motywacji i decyzji), sposobu dysponowania pieniędzmi, kierunku życia… aż po… przeciętną jakość
życia rodzinnego, czy… liczbę rozwodów, która jest taka sama, jak w „w świecie”. Rozejście się teorii z praktyką życia nie daje
poczucia spełnienia i zadowolenia. Dlatego wielu z nas żyje w poczuciu rozdarcia, a nawet traci sens życia, nie mówiąc już o
kontakcie z otoczeniem.
Czy jeszcze jesteśmy solą ziemi? (Mt. 5,13). Aby się temu przeciwstawić, organizacja Focus on the Family stworzyła jeden z
najbardziej ambitnych projektów w historii swojego istnienia pod nazwą Projekt Prawda. Dla milionów ludzi te wykłady stały się
punktem zwrotnym w porządkowaniu własnego światopoglądu i przemiany swojego życia. Każdy wykład ukazuje jak ważny
jest dla nas biblijny światopogląd w codziennym życiu.
Projekt Prawda jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w historii naszej organizacji - sięga do samych korzeni niektórych
najistotniejszych i zasadniczych pytań, stawianych szczególnie przez tych, którzy wierzą nauczaniu i słowom Jezusa Chrystusa
Jim Daly - przewodniczący Focus on the Family
Z całego serca polecam Projekt Prawda. W pełni zasługuje na tę nazwę i odpowiada jej celom. Modlę się z nadzieją, że wiele
osób weźmie w nim udział, odnosząc z tego korzyść. Treść takiego projektu jest najlepszym darem, jaki można sprawić swoim
dzieciom i samemu sobie.
Ravi Zacharias - przewodniczący Ravi Zacharias International Ministries
Oficjalna polska strona internetowa - www.ProjektPrawda.pl
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Każdy uczestnik spotkań w małych grupach powinien mieć swój własny Podręcznik Uczestnika, można go kupić osobno w
naszym sklepie - Projekt Prawda Podręcznik Uczestnika

Rok wydania: 2014
Nośnik: Pendrive
Czas trwania: 13 godzin
Format: DVD, 4:3
Lektor: Polski
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