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Magazyn jest odpowiedzią dla ludzi szukających prawdy Słowa Bożego w czasie chaosu doktrynalnego i
wielu sprzecznych twierdzeń pojawiających się w kręgach chrześcijańskich.
Temat numeru:
Polska – Izrael. Droga do pojednania – Janusz Szarzec
Autor analizuje temat i szuka odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe polsko-izraelskie, trwałe przymierze,
oparte na prawdzie, równości i wzajemnym szacunku? Jak zbudować drogę do nowej jakości wzajemnych
relacji pomiędzy naszymi narodami? Jaką postawę chrześcijanie winni przyjąć wobec Żydów?
Niepodobna również rozmawiać o polsko-żydowskich sprawach pod presją, ze straszakiem
„antysemityzmu” przystawionym do głowy. Trzeba sięgnąć do korzeni problemów, nawet gdyby okazało się
to bolesne dla obu stron. – pisze Janusz Szarzec
W numerze m.in.:
Marcin Podżorski przekazuje pastorom praktyczne kroki jak i zagrożenia, jakie czyhają na drodze wyjścia ze
stagnacji do prawdziwego Bożego działania.
Diabeł śmieje się z modlitw zanoszonych przez ludzi będących ignorantami duchowymi, niemających
objawienia modlitwy i niechcących się uczyć – Ula Podżorska analizuje uniwersalne zasady dotyczące
inicjowania modlitwy wstawienniczej w kościele.
Agnieszka Onyszczuk zwiastuje zakończenie wpływu „starego” kapłaństwa – z urzędu
Wykop swoją studnię – Urszula Jankowska-Matan wzywa nas do poważnej pracy duchowej
Marta Wróbel daje cenne wskazówki do zrozumienia poziomów wolności finansowej. Czy możemy dojść do
miejsca, aby móc finansować kościoły, misje w Polsce i na świecie? – Modlimy się o przebudzenie w Polsce.
Marzymy o chrześcijańskich szkołach, stacjach radiowych i telewizyjnych, ale zapominamy, że to wszystko
kosztuje. Miliony!
Rozmowy:
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Rób to, co mówisz. Twoje dzieci patrzą. Słyszą. Chcą widzieć miłość między rodzicami, potrzebują zasad w
domu i stabilności. – rozmowa z Pawłem i Szymonem Haponiukami o tym, jak wzbudzić nowe pokolenie
wierzących dzieci.
Nastolatkowie potrzebują stabilizacji, granic i przede wszystkim autorytetu, który wskaże im kierunek. – O
wzbudzaniu młodego pokolenia rozmawiamy z Anetą Szuba, nauczycielem i liderem służby młodzieżowej.
Społeczeństwo
LGbT+ Konflikt cywilizacyjny – Janusz Szarzec pisze o tym, co robić, gdy polityka interesuje się naszymi
dziećmi.
Ponadto:
Duchowe sieroty czy dzieci chodzące w bożej mocy? – Ela Panek radzi odstawić religijne historie i zacząć
przekazywać dzieciom prawdziwy duchowy pokarm.
Trzy lata „NoLimits” – młodzi w akcji. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę, na której jest napisane „Jezus” i
nie jesteśmy w tym gołosłowni.
Janusz Szarzec analizuje koncepcję kościołów domowych, przynosząc odpowiedź na pytanie, czy jest
bezpieczna i skuteczna.
Książka:
Przedpremierowo publikujemy fragment książki: „Finansowe IQ – Jak uczyć dzieci inteligencji finansowej”
Raymonda Gabriela. A w nim piszemy o tym, w jaki sposób stosowanie pojęcia odroczonej gratyfikacji może
się przyczynić do sukcesu finansowego twojego dziecka.
Przemyślnik
Głusi i ślepi duchowo wierzący – owoc liderów bez rozróżnienia duchowego – Ula Matan
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