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oddajemy w wasze ręce pierwszy numer 
Głosu Przebudzenia. Naszym pragnieniem 
jest, aby każdy z was wszedł w miejsce 
swojego powołania i przeznaczenia szyb-
ciej, z większą zdolnością i lepiej niż 
dotąd.

Kultura Królestwa Bożego, którą niesie-
my, jest zaraźliwa. Gdy zaczniesz wierzyć, 
myśleć, działać w  kategorii Królestwa, 
zaczniesz się zmieniać ty i świat dooko-
ła ciebie. Kultura przebudzenia to nie 
tylko teoretyczna wiara, ale styl życia 
i codzienne funkcjonowanie nastawione 
na ekspansję. W takim środowisku został 
zrodzony nasz magazyn. Tacy jesteśmy, to 
dla nas naturalne.

Możemy razem wejść w stronę przezna-
czenia, które Pan Jezus ma dla Polski. 
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kolejne Boże cele, ale jest jeden waru-
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i działania musi przeniknąć cię do kości. 
Na łamach magazynu będziemy pisać wła-
śnie z tej perspektywy.

Nie musisz być w darach służb, aby my-
śleć po apostolsku. Artykuły pisane przez 
autorów nauczą cię sposobu myślenia 
i działania, który przyczyni się do twojego 
wzrostu. Ważne jest, aby progres kościoła 
i wpływ Królestwa Bożego w Polsce był co-
raz większy. Dla tego celu żyjemy.

Elastyczność i przygotowanie do nowych 
wyzwań niech ci towarzyszą przy czytaniu 
każdego artykułu.
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