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Książka ta jest niebezpieczna – to podręcznik otwierający drogę do radykalnych zmian. Zachęca do tego, aby
otworzyć się na potrzeby ludzi wokół i śmiało wyjść im naprzeciw.
Nigdy nie odniesiemy życiowej satysfakcji jeżeli będziemy żyć tylko dla siebie. Biblia uczy, że jeżeli dajemy
siebie innym, otrzymujemy nie tylko to, co poświęciliśmy, lecz także Jego błogosławieństwo.
Współautorzy:
Darlene Zschech z Hillsong,
Martin Smith z Delirious,
pastor Paul Scanlon,
pastor Tommy Barnett,
oraz John C. Maxwell.
Rewolucja. Słowo samo w sobie, jak żadne inne znane ludziom, tryska nadzieją, roznieca pasję i skłania do
wierności. Od początku historii idea rewolucji nakręcała buntowników, a bojaźliwym dawała zastrzyk
odwagi. Rewolucje gromadziły wokół siebie poszukujących sensu życia, dając tym mężczyznom i kobietom
cel, którego wcześniej nie mieli i dla którego gotowi byli je oddać. Rewolucja to nagła, radykalna i zupełna
zmiana naturalnego biegu rzeczy. Zazwyczaj wywołuje ją jedna osoba lub mała grupa ludzi
niezadowolonych z dotychczasowego sposobu życia, przekonanych o tym, że można i należy dokonać
zmian;propagujących swe idee tak długo, aż w końcu ożywione nastroje społeczne, często w radykalny
sposób, doprowadzają do odmiany sytuacji.
Spis treści:
Wstęp 7
1. Co jest nie tak ze światem? 13
2. Istota problemu 31
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3. Nic, co dobre, nie zdarza się przypadkiem 43
4. Bóg przeszkadza 57
5. Miłość znajduje sposób 67
6. Zło dobrem zwyciężajmy 77
7. Sprawiedliwość dla uciśnionych 91
8. Miłość jest dla każdego, nie dla wybranych 111
9. Sprawmy, by ludzie czuli się docenieni 129
10. Żarliwa dobroć 147
11. Dowiedzmy się, czego potrzebują ludzie
i pomóżmy im to zdobyć 159
12. Bezwarunkowa miłość 169
13. Miłość nie prowadzi rachunku krzywdy 177
14. Praktyczne sposoby okazywania miłości 185
15. Co nam potrzebne – odrodzenie czy rewolucja? 205
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