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Ta książka przemienia życie poprzez umocnienie zaufania do Biblii.”
(dr Norman Geisler, pisarz, Dziekan Southern Evangelical Seminary)
„W swojej doskonałej książce, Harold Sala wyjaśnia dlaczego Pismo Święte jest wiarygodne i dlaczego tak
istotne jest by je przyjąć…
Ta książka to prawdziwy skarb.”
(John MacArthur, pisarz i pastor, Przewodniczący Master’s College and Seminary)
"Są takie książki, które trzeba przeczytać. Ta książka, jest jedną z nich.
My Polacy generalnie nie znamy Biblii albo mamy o niej mgliste pojęcie. Nie wiemy nawet, co tracimy!
Nie znając Biblii, nie dajemy sobie szans na to, aby Bóg przemieniał nasze życie. Być może dlatego należymy
do społeczeństw,
które cieszą się niechlubną sławą nikłego wzajemnego zaufania, czy wręcz gawędziarskim stylu. Polecam!"
(dr Zygmunt Karel, prezes Fundacji IFL Polska, koordynator Projektu Prawda w Polsce)
Czy książka naprawdę może zbudować mosty nad przepaściami, których nie potrafisz w swoim życiu
pokonać?
Tylko książka napisana pod Bożym natchnieniem może stawiać podobnie radykalne wyzwanie.
Chcąc nam pomóc zrozumieć dlaczego Biblia jest właśnie tą jedyną książką, dr Harold Sala przedstawia
fascynujące dowody,
osobiste historie i przykłady tłumaczące z jakiego powodu Biblia jest unikalna pod względem tego co mówi,
do kogo i jaką tworzy całość
znajduje potwierdzenie w archeologii, astronomii oraz innych dziedzinach nauki i ma z nimi bliskie związki
• pokazuje jak przekroczyć w naszym życiu przepaści związane ze znaczeniem, relacjami, etyką, czy
zachowaniem
Niezależnie od tego, czy Pismo Święte jest dla Ciebie czymś nowym, czy też jest Ci znane,
ta książka będzie dla Ciebie pomostem pomagającym zgłębić Biblię i wykorzystać ją w sposób pozwalający
Ci lepiej poznać jej Autora – a to odmieni Twoje życie.
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Harold J. Sala jest prezenterem w audycji Guidelines – pięciominutowych komentarzach o życiu - odbieranej
w 49 z 50 stanów USA oraz w ponad 100 krajach.
Ma doktorat z nauk biblijnych i jest mówcą o międzynarodowej renomie, jak również pisarzem i
wykładowcą Biblii.
Od 1963 r. pełni funkcję założyciela i prezesa Guidelines International.
Jest autorem ponad 40 książek, m. in. najnowszego zbioru refleksji biblijnych Today Counts! (Dzień dzisiejszy
ma znaczenie!) oraz nagrodzonych Profiles in Faith (Zarysów wiary).
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