
ČASTO KLADENÉ 
OTÁZKY 

O NAŠEJ SLUŽBE PRECEPT MINISTRIES INTERNATIONAL 

  Čo je induktívne štúdium Biblie?  
  Induktívne štúdium Biblie na objavenie pravdy 
  Božieho slova a v prístupe k Božiemu večnému 
  a neomylnému slovu používa takzvanú induktívnu 
  metódu, ktorá človeka vovádza do právd svätého 
  Písma skrze pozorovanie, interpretáciu a aplikáciu 
  biblického textu. 

Budovanie ľudí 
v Božom slove 

  Ktoré materiály či knihy odporúčate  
  ako vhodné na začiatok štúdia? 
  Určite je treba si prečítať knihu od Kay Arthurovej: 
  “Jak studovat svou Bibli“. Okrem toho je dobre 
  začať nejakou kratšou knihou Biblie napríklad  
  list Titovi, alebo Evanjelium Jána.  

  Ako zistím, kde v mojom okolí študujú Bibliu 
  týmto spôsobom, kde je nejaká skupinka  
  induktívneho štúdia Biblie?? 
  Odporúčame napísať na e-mail:  
   preceptslovakia@gmail.com 

  Musím absolvovať nejaký tréning aby som mohol/la 
  viesť vyučovanie induktívneho štúdia Biblie? 
  Precept Ministries vyžaduje absolvovanie takéhoto 
  tréningu iba na vedenie vyučovania kníh zo série 
  KROK ZA KROKOM. Informácie o možnosti tréningu     
  získaš na e-maile:  preceptslovakia@gmail.com 

Naša misia a služba 

Naša služba spočíva v budovaní ľudí v Božom slove. 

Naša vízia 

Našou víziou je vybudovať ľudí v Božom slove tak,  
aby sa stali nasledovníkmi nášho Spasiteľa  
Ježiša Krista; aby mali biblický pohľad na svet; 
aby získavali ďalších ľudí pre Krista a verne stáli 
v službe v cirkvi v moci Svätého Ducha. 
 

 

   

Budovanie ľudí  
v Božom slove 

  Prečo by som si mal/la zakúpiť originálne pracovné 
  knihy z Precept Slovakia namiesto kopírovania? 
  Po prvé preto, lebo je to lacnejšie; naše knihy 
  predávame iba za výrobnú cenu, ktorá je nižšia než 
  tieto materiály kopírovať. Po druhé preto, že 
  zakúpením týchto kníh umožníš vydávanie ďalších 
  kníh a materiálov pre induktívne štúdium Biblie 
  a prispeješ tak k rozvoju tejto služby na Slovensku 
  ale i v zahraničí. 

  Ak máš ešte iné otázky, pozri sa na našu web stránku: 
 www.preceptslovakia.estranky.sk  alebo napíš na: 
  preceptslovakia@gmail.com  
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tak aby:  

študovali Bibliu induktívne, 

žili ako vzorní nasledovníci Krista,  

mali biblický pohľad na svet, 

cieľavedome činili učeníkov a 

verne slúžili Kristovi v cirkvi 

v moci  Svätého Ducha. 



BIBLICKÉ ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÉ ZÁJAZDY 
Predstav si štúdium Biblie 
v krajine a na mieste, kde 
bola písaná. Objav dramatický 
a hmatateľný spôsob štúdia 
Biblie, ktorý ťa ponorí do 
skutočného sveta Biblie 
a dodá hĺbku tvojmu 
porozumeniu Biblie. Toto 
môžeš zažiť na študijnom 
zájazde do Izraela, ktorý je 
organizovaný PRECEPT 
MINISTRIES INTERNATIONAL 
každý rok.  

 

Existuje mnoho skupín 
induktívneho štúdia Biblie,  
či už v cirkevných zboroch, 
na domácich skupinkách, 
mládežníckych stretnutiach, 
stretnutiach žien či mužov... 
Pridaj sa k nim. Ak nevieš  
kde a ako, napíš na našu 
 e-mailovú adresu. 

Na tomto zájazde budeš študovať Bibliu na významných 
miestach biblického sveta a zažiješ tak úžasnú atmosféru 
a novú nezabudnuteľnú skúsenosť štúdia Biblie. 
Informácie na www.precept.org  

KONFERENCIE TRÉNINGOVÉ WORKSHOPY 

SPOJENIE  ĽUDÍ  
S BOŽÍM SLOVOM 

Organizujeme konferencie pre 
kazateľov, pastorov či 
misijných pracovníkov, taktiež 
pre ľudí, ktorí chcú 
prehodnotiť, obnoviť a obživiť 
svoj život viery a svoje 
zameranie na to, čo je v živote 
skutočne dôležité. Viac 
informácii na našej webovej 
stránke alebo e-mailovej 
adrese. 

Na týchto stretnutiach 
pripravujeme veriacich 
v Krista tak, aby sa stali 
vodcami a učiteľmi v tejto 
službe vo vlastných 
zboroch či skupinkách...  
Viac informácií na našej 
webovej stránke.  

TV/RÁDIO VYSIELANIE ONLINE ŠTUDENTSKÁ SLUŽBA 
Naša spoločnosť pripravuje 
televízne a rozhlasové relácie 
induktívneho štúdia Biblie 
v stredisku v Chattanooge (USA) 
s názvom „Precepts for life“.  
Tieto relácie je možné pozerať 
a počúvať online alebo stiahnúť 
na web stránke www.precept.org 
alebo na stránke 
www.preceptsforlife.com 
Taktiež sme začali pripravovať 
video a rozhlasové relácie aj 

 
 
recept Ministries International bola založená 
Bohom s jediným cieľom: pripraviť a budovať 
ľudí v Božom slove aby ho uctievali v bázni 

a úcte. Táto služba je nad denominačnou službou  
a chce byť predĺženou rukou cirkvi slúžiť naprieč 
cirkvám bez toho, že by robila kompromis 
s pravdou Božieho neomylného slova. Veríme že 
celé Písmo je Bohom vdýchnuté a dané človeku 
ako to, čo potrebuje pre svoj duchovný rast 
a zrelosť života viery aby bol človek Boží ku 
každému dobrému skutku pripravený. Zámerom 
tejto služby nie je dávať ľuďom hotové biblické 
poučky, skôr viesť ľudí k Učiteľovi samotnému, 
ktorý bude ľudí svojim Duchom viesť do pravdy 
Božieho slova skrze systematické štúdium Biblie. 

v slovenskom jazyku. Je možné ich zakúpiť na CD a DVD na 
našej web stránke a e-mail adrese.  

Žijeme v ťažkých a zložitých 
časoch. Mladí ľudia potrebujú 
byť budovaní v Božom slove 
aby boli schopní robiť 
správne rozhodnutia. Preto na 
školách a internátoch 
vedieme týchto mladých ľudí 
skrze štúdium Biblie, aby táto 
nová generácia ľudí poznala 
svojho Spasiteľa a slúžila mu. 
Viac informácií na webovej 
stránke: 
www.TransformStudent.com 
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