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„trudne czasy tworzą silnych ludzi. silni ludzie tworzą
dobre czasy. dobre czasy tworzą słabych ludzi. słabi
ludzie tworzą trudne czasy”. znane, oklepane, ale niestety prawdziwe. Można ten cykl zaobserwować na przestrzeni wieków – w dziejach całych cywilizacji, narodów,
państw. Na przestrzeni dekad – w charakterystyce poszczególnych pokoleń, ruchów społeczno-kulturowych,
globalnych firm oraz – niestety również – kościołów i denominacji. Na przestrzeni lat – w życiu jednostek, małżeństw, rodzin. rodzice, którzy wszystko dają dzieciom,
jednocześnie je w ten sposób krzywdząc. kościoły, które
dają ludziom wszystko, niczego od nich nie oczekując.
społeczeństwa dobrobytu – niszczejące mentalnie i duchowo. Pokolenia skazane na słabość. jednostki żyjące
od problemu po zwycięstwo, sukces i odstępstwo. Nie
są to Boże cykle, nie jest to Boży model wzrostu. Boża
dynamika to rozwój z chwały w chwałę, z mocy w moc.
W każdym czasie, dogodnym czy niedogodnym, w każdych okolicznościach. zawsze gotowi, zawsze czujni,
zawsze przebudzeni, zawsze zwycięzcy. Żyjemy albo
cyklem Bożym, albo jesteśmy skazani na powielanie cykli tego świata. dlatego hasłem przewodnim całego numeru uczyniliśmy tytuł wywiadu z doktorem Michaelem
L. Brownem – Przebudzenie albo śmierć. dlaczego tak
ostro? Bo nie mamy wyjścia. Nie chodzi tu bynajmniej
o śmierć fizyczną, lecz o zepchnięcie na margines społeczny i duchowy. O nieskuteczność i nieadekwatność.
O bycie przedmiotem, a nie podmiotem biegu życia.
W czasach eskalacji problemów, konfliktów i wojen kulturowych żaden naród, żaden kościół, żadna rodzina nie
może sobie pozwolić na nieświadomość, ignorancję,
wycofanie czy zwyczajne lenistwo.
rozmawiamy zatem o kondycji współczesnego kościoła, o wyzwaniach, jakie przed nim stoją. O wspaniałym

przykładzie sukcesji w służbie – wzbudzeniu pokolenia,
które nie jest słabsze, ale powołane do jeszcze większej
skuteczności i skali. Patrzymy na Białoruś oczami tamtejszego kościoła – jak lata ucisku wzbudzają pragnienie
wolności i rodzą zmiany. Przenosimy się w czasie do
okresu kościoła pierwszych wieków, gdy w ekstremalnie trudnych warunkach kształtowały się relacje z władzą. Odwiedzamy sderot w Izraelu, miejsce naznaczone
strachem i bólem, w którym Bóg wzbudza życie i nadzieję. dzielimy się historiami zwykłych niezwykłych ludzi,
którzy zbudowali lub odzyskali rodziny, odnaleźli swoje miejsce na ziemi – swoją ziemię obiecaną. W dziale
Biznes mówimy o duchowym potencjale, jaki mamy, by
być pionierami. jednocześnie przypominamy o Bożych
standardach – hojności, uczciwości, praworządności.
Patrzymy na finanse i podatki z biblijnej perspektywy.
W dziale rodzina poruszamy m.in. jakże istotny obecnie
temat kształtowania seksualności dzieci i młodzieży.
jeżeli nie zrobią tego rodzice, zrobi to
za nich ktoś inny. tak jest zresztą z każdą dziedziną naszego
życia.
trudne czasy mogą być
dla nas i dla kościoła
wielką szansą i błogosławieństwem. Wykorzystajmy ją!
Miłej lektury!
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Biznes

Głoś Ewangelię! Daniel Kolenda

98 Bóg działa w biznesie
Do sukcesu w biznesie potrzebne są doskonałość
i głęboka duchowość. Filip Majchrowski w rozmowie
z Davidem Balestrim – pastorem, biznesmenem
i trenerem biznesu.

Rozmowa z ewangelistą Danielem Kolendą o powołaniu,
służbie u boku Reinharda Bonnkego i sukcesji.

18 Przebudzenie albo śmierć dr Michael L. Brown
„Ale to będzie się odbywało tak jak w Ewangeliach
i Dziejach Apostolskich, kiedy Bóg działał pośród atmosfery
religijnego oporu”. Rozmowa z Michaelem Brownem,
nauczycielem Biblii, profesorem uniwersyteckim
i przebudzeniowcem, o przyszłości Kościoła.

124 O podatkach. Po ludzku!
Sławomir Łopalewski, Marcin Piątkowski i Piotr Żurowski
o podatkach, silnej przedsiębiorczości i mocnym
państwie.
132 Biznesmama Karolina Kruba
Biznesmama wraca do pracy. Porady dla pracujących
mam.

30 Bóg obfitości Marcin Podżorski
Dobroć, obfitość, błogosławieństwo – źródło tych pojęć
jest u Boga.
57	Między skrajnościami, czyli od teologii zastąpienia
do prób judaizacji Kościoła Janusz Szarzec

strona

Historia

48 Od nienawiści do tolerancji prof. Wojciech Gajewski
Pierwszy Kościół a relacje z władzą w dobie prześladowań.
76 Powstanie monarchii izraelskiej dr Alfred Palla
Od plemion koczowniczych po monarchię Saula, Dawida
i Salomona. Jak Izrael stał się mocarstwem?
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Rozmowa z ewangelistą
Danielem Kolendą
o powołaniu i służbie u boku
Reinharda Bonnkego

88 Szlachetny szafarz Leopold Kronenberg Adam Nawrocki
Patriota, filantrop, pionier biznesu XIX wieku.

komentarz

38 Boży wicher zmian Redakcja
Relacja z Mińska – wydarzenia na Białorusi
z perspektywy lokalnego kościoła.
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166

Jak rozmawiać
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o seksie?

Prawdziwe historie

Misje – Dobroczynność

106 Polska, moja ziemia obiecana
Polska – Ukraina. Dwie ojczyzny, jeden dom.
Rozmowa z Nadią Medvid i jej córkami.

64 Sderot. Życie pod obstrzałem Magdalena Wołochowicz
Reportaż z Izraela. Jak społeczność mesjańska w Sderot
buduje kościół, by pomóc miastu.

140 Boży mezalians
Pani adwokat i student energetyki. Czy taki związek
miał szansę na sukces? Rozmowa z Elą i Marcinem
Krzyszczakami.

116 Dawać czy nie dawać. Czy to naprawdę jest pytanie?
Marta Wróbel
O biblijnej polityce finansowej.

154 Nie kompromis, ale zwycięstwo
Historia uratowanego małżeństwa.

Biblia w praktyce

158 Uwolnienie. Fakty i mity Agnieszka Onyszczuk
Obalamy mity narosłe wokół tematu duchowego
uwolnienia.

Sponsor główny wydania

Rodzina

148	Zimna wojna czy święty spokój? Aleksandra Nikodem
Hipokryzja w małżeństwie. Czy da się ją wyleczyć?
166 Sexuali hominis dr Elżbieta Bednarz, Karolina Hołownia
Rodzicu, nie omijaj wstydliwych tematów. Jak rozmawiać
z dziećmi o seksie?

sponsorzy

Techniki solarne

178 Obecni nieobecni
Czego potrzebują dzieci i młodzież w dobie pandemii.
Dorota Augsburg w rozmowie z dr Anetą Jegier.
182 Ucieczka w świat fantazji Elżbieta Panek
Rodzicu, bądź czujny! O wpływie świata wirtualnego
na duchowość dzieci.

młodzi

186 10 mitów na temat podążania za Jezusem, w które
wierzą nastolatki Mary Seidler

strona
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Dwie ojczyzny,
jeden dom.
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186

W co wierzą
nastolatki?

Zapraszamy do wsparcia misji Głosu
Przebudzenia poprzez zakup powierzchni
reklamowej, sponsoring lub przekazanie
darowizny. Wasze wsparcie umożliwia nam
szerokie działanie i rozwój. Wierzymy, że
nasza praca wyda plon, który „obficie
będzie zaliczony na wasze dobro” (Flp. 4:17).

Zapraszamy do kontaktu:
Sponsoring | Darowizny
a.nikodem@ndp.org.pl
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