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O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty z Pisma Świętego
pochodzą z Biblii wydanej przez Brytyjskie i Zagraniczne
Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1990.
Redakcja dołożyła wszelkich starań, by ustalić właścicieli praw autorskich
publikowanych fotografii. W przypadku jakichkolwiek uchybień lub rozbieżności
ze stanem faktycznym bardzo prosimy o kontakt.

Przez wiarę

[...] podźwignęli się z niemocy, stali się
mężni na wojnie...
(Hebr. 11:33-34)

Kiedy wszystko wokół dzieje się według z góry określonego scenariusza, może się wydawać, że raz ustalony
porządek naszego świata (zarówno całkiem prywatnego, jak i globalnego) będzie trwał w nieskończoność.
Wystarczy jednak jeden poważny wstrząs, by przekonać się, jak kruchy może być fundament ludzkiego dobrobytu, naszej małej stabilizacji, jak łatwo można pozbawić człowieka złudnego poczucia bezpieczeństwa.
Regularna, brutalna wojna na Ukrainie – największy zbrojny konflikt w Europie od czasów II wojny światowej
– zakwestionowała dotychczasowy układ sił na kontynencie. Mocarstwowe plany zbrodniczego prezydenta
Rosji, gotowego podpalić w tym celu Europę Wschodnią i Centralną, są realnym zagrożeniem dla wolnego
świata. Związana z wojenną katastrofą destabilizacja rynków ekonomicznych, kryzys humanitarny i uchodźczy oraz idące w ślad za tym niepokoje społeczne sprawiają, że żyjemy w trudnych, burzliwych i przełomowych czasach.
Paradoksalnie trudne czasy pomagają trafniej ocenić rzeczywistość. Kiedy jest ciężko, łatwiej potrafimy zdiagnozować własne słabości i podjąć życiowe wyzwania. To „w biedzie” poznaje się prawdziwych przyjaciół
i odkrywa, co naprawdę ma wartość. Trudne czasy kreują również swoich bohaterów, którzy zdają egzamin
z człowieczeństwa, odwagi, a nawet zwykłej przyzwoitości. Tak jak naród ukraiński w godzinie strasznej próby okazał się już prawdziwie zwycięski, choć płaci za to ogromną cenę.
W tym wszystkim nie zapominajmy, że zwycięstwo ma niejedno oblicze. Zwycięzcą będzie na przykład człowiek, który zrealizował marzenie stworzenia państwa dla własnego narodu. Będzie nim też ten, który pragnąc zbawienia milionów dusz swoich rodaków, zbudował największy na świecie lokalny
zbór chrześcijański. Przy okazji wziął udział w spektakularnej duchowej i gospodarczej transformacji swojego kraju. Z drugiej strony niekwestionowanym zwycięzcą jest również ktoś, kto pokonał wyniszczające jego organizm uzależnienia
i wygrał dla siebie drugie życie. Podobnie bohaterem jest ten, kto poświęcił
własne życie, by ratować wielu, którzy znaleźli się na społecznym dnie.
Cichym, lecz prawdziwym zwycięzcą będzie z pewnością każdy, kto potrafił wbrew przeciwnościom zbudować zdrową, szczęśliwą rodzinę i pokierować swoimi dziećmi tak, by podążały ku dobrej przyszłości. A jeśli
wszystkie te osoby zrobiły to przez wiarę, ufając Bogu, którego się uchwycili, to fakt ten czyni ich historie jeszcze bardziej wyjątkowymi.
O takich zwyczajnych, a jednocześnie niezwykłych ludziach i ich historiach
możecie się Państwo dowiedzieć z najnowszego numeru „Głosu Przebudzenia”. Serdecznie zachęcam do lektury.
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Kościół

Historia

Wrzawa w mieście, wrzawa w Kościele. Dramatyczne
zmiany Marcin Podżorski

12 Kontrreformacja. Strategia w Europie i w Polsce
dr hab., prof. UG Wojciech Gajewski
Kontrreformacja obliczona była na długofalowe pokonanie
protestantów i przywrócenie katolickiego porządku.

Nowa dekada tego stulecia zafundowała nam dramatyczne
zmiany.
28 Scriptura non grata. Pismo już niechciane
czy nierozumiane?  Janusz Szarzec
Duchowe przebudzenie nie jest możliwe bez powrotu
do Słowa Bożego. Jak czytać Biblię – znajomość Słowa,
interpretacje, konteksty.

64 Fascynująca historia egipskich plag dr Alfred Palla
Bóg sądzi narody. Odkrywamy, jak ostrzegał Egipcjan,
wykorzystując ich własny system wartości i wierzeń.
78 Zwycięstwo syjonizmu dr Emmanuel Navon
Geneza współczesnego syjonizmu i jego wpływ na historię
Izraela i tożsamość Żydów w XXI wieku.

36 Tradycja a Słowo Boże Agnieszka Onyszczuk
Czy ludzkie tradycje wyrosłe na gruncie chrześcijaństwa
mogą unieważniać Słowo Boże?
42 David Yonggi Cho. Niezwykła spuścizna
dr Roberts Liardon
Roberts Liardon o służbie pastora Yonggi Cho i wpływie,
jaki wywarła na Kościół na całym świecie.

Głos Przebudzenia

strona
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88 Dawid Ben Gurion z Polski Adam Nawrocki
Z Płońska do Jaffy. Lider ruchu syjonistycznego,
przywódca polityczny, ojciec współczesnego Izraela –
Dawid Ben Gurion.

Wrzawa w mieście,
wrzawa w Kościele

strona
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Pastor
Benny Hinn
o początkach
służby, jej
globalnym zasięgu
i zagrożeniach
dla ruchu
charyzmatycznego

strona

78

Geneza współczesnego
syjonizmu

Biznes i Finanse

52 Fenomen Korei Południowej Julia Śladowska
Czy zwiększenie się liczby chrześcijan może mieć wpływ
na wzrost gospodarczy kraju? Burzliwa historia Korei
pokazuje, że tak.
102 Bądź olbrzymem! David Balestri
Jak stać się Bożym gigantem w każdej dziedzinie życia.
Klucze do osobistej i rodzinnej przemiany.
110 Kredyt zaufania Adam Bartos
Dobra marka – współczesny wynalazek czy ponadczasowa
prawda? Biznesmen radzi, jak budować firmę na biblijnym
fundamencie.

strona
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Pastor
Yonggi Cho
i jego wpływ
na Kościół na
całym świecie
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strona

110

116 On zbuduje nasz dom Iwona i Mariusz Janeczkowie
Małżonkowie rozmawiają o pokonywaniu uprzedzeń,
rozwoju zawodowym, krokach wiary i błogosławieństwie
finansowym.

Dobra marka – współczesny wynalazek
czy ponadczasowa prawda?
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Prawdziwe historie

136 Amerykański sen
Czy można samego siebie skutecznie oszukiwać?
Historia mężczyzny, który zerwał z nałogiem,
odbudował rodzinę i odnalazł swoje powołanie.

152 Jak pomóc dzieciom w walce z uzależnieniami?
dr Anetta Pereświet-Sołtan
Rozmowa z psychologiem społecznym dr Anettą Pereświet-Sołtan, która na co dzień pracuje z dziećmi i rodzicami.

142 Punkt zwrotny Darek i Karolina
Ziomek z blokowiska i nieśmiała wokalistka z dobrego
domu. Rozmowa z młodym małżeństwem Darkiem
i Karoliną o uzdrowieniu, spełnionych marzeniach
oraz partnerstwie.

166 Po prostu je kochaj Aleksandra Nikodem
Jak odegrać najważniejszą rolę w życiu dziecka?
176 Poradnik: Jak wybrać szkołę
Pedagodzy radzą, jak świadomie wybrać najlepszą
formę edukacji dla naszego dziecka.

Biblia w praktyce

96 Krytyczne miejsca wiary dr Urszula Matan
Prawdziwej wiary nie da się z siebie wycisnąć. Ona przychodzi
wraz ze Słowem i nie można jej oderwać od relacji z Bogiem.
Jak nie porzucić wiary w krytycznych momentach?

MISJE I DOBROCZYNNOŚĆ

56 Pakistan. Klucz do zmiany Maria Brzezińska
Tutaj ponad 2 miliony osób cierpi prześladowania za wiarę.
Reportaż z Pakistanu.

Kim będzie moje dziecko? dr Elżbieta Bednarz
strona

122

Pomagają ludziom
odbudować życie
wolne od nałogów

Co jest ważne dla rozwoju naszego dziecka
w placówce edukacyjnej Dorota Augsburg
Dlaczego najlepsza szkoła to nie zawsze
właściwy wybór Elżbieta Panek
Edukacja domowa (homeschooling)
Artur Abramowicz
Dziecko nie musi chodzić do szkoły Karolina Czech

młodzi

122 Nowa nadzieja Jarosław i Oksana Wasilewscy
Pomagają ludziom odbudować życie wolne od nałogów.
W szczerej rozmowie odkrywają historię swojego powołania
i kulisy pracy z uzależnionymi.

196 Oto, jak zwyciężamy! Mary Seidler
Praktyczne wskazówki dla nastolatków – jak pokonywać
problemy i wygrywać duchowe bitwy.
strona
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Jak pomóc
dzieciom w walce
z uzależnieniami?

Po prostu
je kochaj
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Prawdziwej wiary
nie da się z siebie wycisnąć
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Wybieramy szkołę
dla dziecka

