Artykuł 3 Statutu
Fundacja ma na celu:
1) Gromadzenie, zachowywanie, rozwijanie i rozpowszechnianie doświadczenia życia
w wierze założycieli, ich posług oraz ich dzieł;
2) Głoszenie Królestwa Bożego, rozpowszechnianie doświadczenia jego obecności
i mocy, głównie poprzez ich szczególną posługę uwielbienia, adoracji, nauczania
i modlitwy charyzmatycznej przy wykorzystaniu „słowa, śpiewu i muzyki”;
3) Nauczanie pośród Narodów i wszystkich ludzi rzeczy dotyczących Pana Jezusa
Chrystusa i życia w Duchu Świętym;
4) Sprzyjanie zmianie myślenia i życia osób, motywując je do tego, aby żyły uczciwie,
jako prawdziwi czciciele w środowisku chwały;
5) Promowanie kształcenia i wspierania osób, aby mogły one poznad Boży plan dla ich
życia, aby mogły go wypełniad według zasad Królestwa Niebieskiego, realizując swoją
wizję, i aby mogły stawad się liderami w ich środowisku, służąc swoim darem innym;
6) Formowanie osób tak, aby żyły jako świadkowie i ambasadorowie dla Pana Jezusa
Chrystusa, wzrastały w duchu i korzystały z charyzmatów Ducha w ich życiu
codziennym oraz w ich rodzinach;
7) Promowanie i rozwój ewangelizacji, poprzez szerzenie Słowa Bożego w każdy
możliwy sposób;
8) Dotarcie, troszczenie się i wspieranie uciśnionych, chorych, prześladowanych, ofiar
niewiedzy i uprzedzeo, na każdej płaszczyźnie, ubogich i ludzi znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, jak sieroty i wdowy;
9) Promowanie i wspieranie tworzenia i rozwoju wspólnot;
10) Jednoczenie ludzi z różnych Narodów, wspólnot lokalnych i grup etnicznych, tak aby
poprzez światło Słowa Bożego i wartości chrześcijaoskie, dzielili się i wymieniali ich
doświadczeniami duchowymi i kulturowymi;
11) Zachęcenie do współpracy, zrozumienia, pojednania i dialogu międzykulturowego
pomiędzy Narodami, począwszy od tych europejskich, w zakresie formacji, wzrostu
i rozwoju duchowego, moralnego i materialnego zainteresowanych stron;
12) Promowanie i rozpowszechnianie kultury Chrystusa Króla, również za pomocą
środków artystycznych w ogóle;

13) Prowadzenie współpracy na rzecz rozwoju ludności krajów Trzeciego Świata, poprzez
proponowanie solidarności między narodami dla pełnej realizacji podstawowych
praw człowieka, jak również poprzez prowadzenie, wspieranie i promowanie
kształcenia obywateli na terenie paostw będących na drodze rozwoju, wspierając
także działalnośd informacyjną i edukacyjną.

W tym celu Fundacja, między innymi, promuje, zajmuje się, prowadzi i wspiera badania,
studia, publikacje, inicjatywy i wydarzenia duchowe, kulturalne i społeczne w każdej
dziedzinie i na każdej płaszczyźnie. Wdraża i realizuje, na rzecz jakiejkolwiek rzeczywistości,
która jest zgodna z celem Fundacji, działalnośd, usługi i poradnictwo w tym także
o charakterze społeczno-edukacyjnym, szkolnym i pozaszkolnym w szczególności dla tych
osób, które są w najbardziej niekorzystnej sytuacji z punktu widzenia społecznego,
kulturowego oraz ekonomicznego.

W szczególności, by osiągnąd zamierzony cel, Fundacja proponuje, między innymi,
ustanawianie, troszczenie się, zarządzanie i wspieranie szkół życia Królestwa Niebieskiego,
chwały i uwielbienia, szkół biblijnych, charyzmatycznych i posług charyzmatycznych, szkół
i warsztatów muzycznych i sztuki, poprzez rozpowszechnianie wytworzonych dzieł.
Zamiarem Fundacji jest również prowadzenie działalności poradniczej i formacyjnej
w przedsiębiorstwach, wspieranie organizacji użytku publicznego non-profit, zarządzanie
stacjami

radiowymi

i

telewizyjnymi,

wydawnictwami

muzycznymi,

bibliotekami

multimedialnymi, organizacją i prowadzeniem seminariów, warsztatów, konferencji,
spotkao, koncertów i okrągłych stołów, w miarę możliwości ustanowieniem i zarządzaniem
lub tylko promowaniem firm, wspierając je wszelkimi możliwymi środkami.

