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Temat numeru: Odpowiedzialność i wpływ
W tym numerze GŁOSU PRZEBUDZENIA tematami wiodącymi są odpowiedzialność i wpływ.
Odpowiedzialność za swoje powołanie, rodzinę, społeczność, a także za kraj. Wpływ jednostkowy, a także
zbiorowy, który mamy jako kościoły. Zaprosiliśmy do współpracy autorów z różnych środowisk
ewangelicznych. Rozmawiamy z Paulą White-Cain, doradczynią prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda
Trumpa, oraz z liderami znanych kościołów w Europie i Ameryce. Dużo miejsca poświęcamy tematowi
Jerozolimy jako stolicy państwa Izrael, miasta Bożych obietnic i Bożego przymierza. Rozmawiamy z
przedstawicielami ambasady Izraela w Polsce oraz Departamentu Stanu USA. W dziale Rodzina
przedstawiamy teksty nie tylko o tym, jak budować małżeństwo, ale również jak znaleźć współmałżonka.
Rozmawiamy z biznesmenami, jak prowadzić firmę z wartościami. Numer jest bogaty w wywiady, zarówno
te wielkoformatowe, jak i krótkie, ankietowe wypowiedzi na różne tematy.
W numerze m.in.
Ekskluzywny wywiad z pastor Paulą White-Cain, pełniącą funkcję duchowej doradczyni prezydenta Stanów
Zjednoczonych.
Dział dedykowany Izraelowi, a w nim: Alfred Palla i historia Jerozolimy, Janusz Szarzec o współczesnych
sporach o „święte miasto”, wypowiedź Ambasadora Izraela w Polsce, Alexandra Ben Zvi oraz wypowiedź
Departamentu Stanu USA.
Czy kościół ma wpływ na państwo? Specjalnie dla Was wypowiedź apostoła Maldonado z King Jesus Ministry
Miami, USA oraz Ivana Meszarosa z kościoła HIT na Węgrzech!
dr Roberts Liardon odkrywa kulisy pracy nad cyklem Boży generałowie.
Kontynuujemy wątek dziedzictwa reformacji w Polsce i historii Kościoła.
Sławomir Łopalewski w wywiadzie z dr hab. Marcinem Piątkowskim o roli klasy średniej w Polsce.
Inspirujące wywiady z biznesmanami – jak budować własny biznes, firmę rodzinną?
Młodzi o odpowiedzialności, czyli oddajemy głos pokoleniu nastolatków.
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Zadbaliśmy również o singli… Dowiesz się jak znaleźć żonę i męża!
I wiele innych niespodzianek…
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