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Naszą wizją jest, aby przesłanie Bożego 
przebudzenia mogło dotknąć wszystkich, 
niezależnie od grupy czy wyznania.

Startujący magazyn jest odpowiedzią dla 
ludzi szukających prawdy Słowa Bożego w czasie cha-
osu doktrynalnego i wielu sprzecznych poglądów 
pojawiających się w kręgach chrześcijańskich. Jest jed-
noznacznym głosem dla ludzi w Polsce. Prezentujemy 
chrześcijaństwo bez politycznej poprawności i rozmy-
wania prawdy Bożego Słowa. Będziemy głosić prawdę 
biblijną i podnosić jej znaczenie w każdej dziedzinie 
życia człowieka.

W chrześcijaństwie jest wiele definicji przebudzenia. 
Często odnoszą się one do uzdrowienia czy innych prze-
jawów przeżyć charyzmatycznych. Te doświadczenia 
są prawdziwe i świadczą o pewnym stopniu przebu-
dzenia, jednak jest to tylko powierzchowny przykład 
rozumienia tego tematu. Chcemy promować apostolską 
koncepcję przebudzenia.

Tak rozumiane przebudzenie obejmuje trzy wymiary: 
przede wszystkim podkreśla znaczenie kościoła, który 
jest miejscem treningu dla wierzących wzrastających 
w swoim powołaniu i zdrowym funkcjonowaniu w spo-
łeczeństwie. Nie ma możliwości wzbudzenia pełnego 
działania Bożego w narodzie bez apostolskich baz, któ-
re są miejscem głoszenia zdrowej nauki, czystego Słowa 
Bożego. Bez silnych, mocnych, zdrowych kościołów nie 
będzie zdrowych duchowo, dojrzałych wierzących. Ko-
ścioły zainfekowane złym nauczaniem, wynikającym 
z niewłaściwego objawienia, będą pomnażać wśród 
wiernych fałszywe postrzeganie Boga oraz całościowe-
go planu Bożego dla człowieka i kraju. Jeśli w Polsce 
nie będą powstawały zdrowe kościoły, budowane na do-
brym fundamencie, doświadczymy niewielkich zmian 
w narodzie. Z tego względu poselstwo przebudzeniowe 
nie może pominąć kościoła wraz z jego znaczącą rolą.

Po drugie, definicja przebudzenia zawiera aspekt odbudo-
wanego życia, czyli pełen wymiar jakości funkcjonowania 
człowieka w społeczeństwie, wolnego od kajdan ducho-
wych, intelektualnych czy fizycznych. Pokazuje udział 
Bożego prowadzenia w zarządzaniu życiem i podejmo-
waniu mądrych decyzji. Inspiruje do rozwoju, osiągania 
przełomów finansowych, zasobności w każdej sferze, za-
wodowej i prywatnej. Chrześcijanie mogą funkcjonować 
jako ludzie, którzy wyszli z biedy, niemocy życiowej czy 
choroby. Bez objawienia Bożej obfitości nie będzie tego 
owocu, a zatem nie będzie prawdziwego przebudzenia 
bez głoszenia na ten temat. 

Po trzecie, nasze przesłanie dotyczy nie tylko indy-
widualnego człowieka, ale również narodu i państwa. 
Poselstwo przebudzenia będzie dotykało ważnych spraw 
społecznych, przynosząc uleczenie bolączek, które są nie 
do rozwiązania z ludzkiej perspektywy. 

Wymiarem apostolskiego przebudzenia jest także trwa-
łość – nie jest to przejściowy trend duchowy czy chwilowe 
poruszenie, lecz reformacja, trwała zmiana, która ma 
wpływ na wiele pokoleń i kluczowe sfery funkcjonowania 
kraju. 

Wierzymy, że Bóg wzbudza 
ten magazyn jako chrze-
ścijański głos dla ludzi 
w Polsce. 

To nasz głos. Będzie-
my się go trzymać.

www.facebook.com/glosprzebudzenia

Marcin i Urszula Podżorscy 
Starsi Pastorzy Kościoła Chwały

Od redakcji

www.glosprzebudzenia.pl

Wizja Głosu 
Przebudzenia

Książki i nauczania, które odmienią
Twoje chrześcijańskie życie!

NUMER 1  |  Głos przebudzenia  |  1



Spis treści

NauczaNie

zdejmowanie obroży religii F Marcin Podżorski
Praktyczne kroki dla kościoła: jak porzucić miejsce stagnacji 

i przejść do miejsca prawdziwego Bożego działania. 
4

PrOrOcze

nie znajdziesz błogosławieństwa przy pękniętym ołtarzu 
 F Nobin Samson

Dlaczego niektóre służby wkrótce się rozpadną? 
8

nowe kapłaństwo F Agnieszka Onyszczuk
Kończy się wpływ „starego” kapłaństwa – z urzędu. 12

cOdzieNNOść kOściOła

od religii do przebudzenia. Moja podróż z bogiem 
F Aleksandra Nikodem

Jeśli myślisz, że bycie w kościele żywego Pana Jezusa jest 
dla mięczaków, to się mylisz. 

14

Wykop swoją studnię F Urszula Jankowska-Matan 
 Nawodnienie suchych miejsc – Bóg wzywa 

do poważnej pracy duchowej!
16

strona 23
Każdy region może być wielki w bogu

NauczaNie

rePOrtaż

boży generator mocy F Urszula Podżorska
Bez tego nie da się trwać w duchu przebudzenia. 20

polska w ogniu F Anna Brzezińska
Poświęciliśmy nasz czas, finanse, modlitwy, aby zrobić 

tournée po pięciu miastach na południu Polski.
23
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oddajemy w wasze ręce pierwszy numer 
Głosu Przebudzenia. Naszym pragnieniem 
jest, aby każdy z was wszedł w miejsce 
swojego powołania i przeznaczenia szyb-
ciej, z większą zdolnością i lepiej niż 
dotąd.

Kultura Królestwa Bożego, którą niesie-
my, jest zaraźliwa. Gdy zaczniesz wierzyć, 
myśleć, działać w  kategorii Królestwa, 
zaczniesz się zmieniać ty i świat dooko-
ła ciebie. Kultura przebudzenia to nie 
tylko teoretyczna wiara, ale styl życia 
i codzienne funkcjonowanie nastawione 
na ekspansję. W takim środowisku został 
zrodzony nasz magazyn. Tacy jesteśmy, to 
dla nas naturalne.

Możemy razem wejść w stronę przezna-
czenia, które Pan Jezus ma dla Polski. 
Możemy poruszać się szybciej, zdobywać 
kolejne Boże cele, ale jest jeden waru-
nek: apostolska natura kościoła, myślenia 
i działania musi przeniknąć cię do kości. 
Na łamach magazynu będziemy pisać wła-
śnie z tej perspektywy.

Nie musisz być w darach służb, aby my-
śleć po apostolsku. Artykuły pisane przez 
autorów nauczą cię sposobu myślenia 
i działania, który przyczyni się do twojego 
wzrostu. Ważne jest, aby progres kościoła 
i wpływ Królestwa Bożego w Polsce był co-
raz większy. Dla tego celu żyjemy.

Elastyczność i przygotowanie do nowych 
wyzwań niech ci towarzyszą przy czytaniu 
każdego artykułu.

Miłej lektury

Aleksandra Nikodem
Redaktor prowadząca

Od redaktor 
prowadzącej
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NauczaNie

jest mocą zmartwychwstałego 
Jezusa. DNA takiego kościoła jest 
nasycone zwycięskim objawie-
niem. Ludzie są uczeni, że każda 
dziedzina życia może i powinna 
przynosić Boże zwycięstwo. Prze-
łom w jednej dziedzinie inspiruje 
ludzi do doświadczania przełomów 
w kolejnych sferach. Duch zwycię-
stwa i panowania wypełnia kościół 
lokalny. Przekłada się to na atmos-
ferę radości i wolności. 

Bóg chce, aby każdy kościół prze-
jawiał życie Boże i owoc Boży. Bóg 
chce dotknąć każdy kościół lokalny, 
tak aby stał się miejscem wspa-
niałego działania Ducha Świętego. 
Wierzę, że jest to możliwe dla 
każdego zgromadzenia ludzi wierzą-
cych; przecież Bóg nie ma względu 
na osobę. 
Każdy kościół lokalny może od-
zwierciedlać świeże Boże działanie, 
ale muszą być spełnione odpowied-
nie ku temu warunki. Często cena, 
którą trzeba zapłacić za przebu-
dzenie czy doświadczenie Bożego 
poruszenia, jest bardzo wysoka. 
W praktyce, gdy liderzy widzą 
piętrzące się problemy, siła i zapał 
topnieją. 
Ten artykuł ma na celu pokazać 
praktyczne kroki jak i zagrożenia dla 
zboru, który chce wyjść z miejsca 
stagnacji i religii, i przejść do miej-
sca prawdziwego Bożego działania. 

Z praktyki duchowej mogę 
powiedzieć, że istnieją trzy 
poziomy funkcjonowania 

kościoła lokalnego z perspektywy 
doświadczenia mocy zwycięskiego 
Jezusa: 

1Kościół lokalny pogrążony 
w odmętach religii – to kościół 

pokonany w każdym wymiarze. 
Ludzie są spowici smutkiem, 
niemocą. W takim kościele bra-
kuje nauczania o zwycięstwie, 
a dominuje w nim akceptacja 
wszystkiego, co niesie ze sobą 
życie. Kiedy ktoś w takim miejscu 
zaczyna mówić świadectwo o tym, 
że doświadczył mocy Bożej i zwy-
cięstw, ludzie wychowani w tej 
atmosferze będą się denerwować 
i tłumaczyć, że był to jednorazowy 
przebłysk na smutnej drodze życia. 

2Kościół wychodzący z reli-
gii – to kościół, który uczy się 

zwyciężać. W takim kościele, za-
czyna być wprowadzane nauczanie 
o mocy Jezusa, która przepły-
wa przez nas. W ślad za zmianą 
nauczania zmienia się atmosfe-
ra. Ludzie doświadczają Bożego 
działania w niektórych aspektach 
swojego życia, ale wymiar zwycię-
stwa nie jest jeszcze w ludziach 
zbyt mocno ugruntowany.

3Kościół chodzący w duchu 
zwycięstwa – to kościół, któ-

rego atmosfera przepełniona 

Zdejmowanie  
obroży religii

Silne przebudzenie to silne dary służb i ludzie, którzy rozumieją 
swoją tożsamość w Chrystusie – a tego nie znosi religia. Lider, 

który pragnie zmiany dla swojego kościoła, musi mieć objawienie 
i umysł jak ze spiżu.

tekst Marcin podżorski

Wojna w kościele
Pierwszą wojną, którą stoczy lider 
prowadzący kościół do przebudzenia 
i doświadczania mocy zwycięskiego 
Jezusa, jest wojna z zastałą rze-
czywistością kościelną. To nie jest 
wojna z diabłem o zbawienie świata 
zewnętrznego. Ta wojna rozgrywa 
się w kościele, w którym istnie-
ją siły zainteresowane tym, aby 
dana społeczność nigdy nie wydała 
prawdziwego owocu. Idąc w po-
słuszeństwie za Duchem Świętym, 
zrozumiałem prawdziwość tego 
stwierdzenia.
Na tym etapie Boży przeciwnik, dia-
beł, nie atakuje kościoła od zewnątrz, 
tylko kontroluje go od wewnątrz 
poprzez wyznawane w nim poglądy 
i wartości. Ta kontrola jest jak du-
chowa obroża, nakładana na kościół 
przez religię. Jest niewidoczna do 
momentu, gdy lider zapragnie zrobić 
krok naprzód, do miejsca nowego 
Bożego działania. Mówiąc obrazowo, 
gdy zacznie robić ruchy prowadzące 
do zmian, obroża zacznie się zaci-
skać. Wtedy też nastąpi szamotanie, 
po czym wszystko zwykle wraca do 
stanu poprzedniego. Dlatego Bóg 
chce dać nam mądrość, abyśmy 
mogli zrzucić z siebie te ogranicze-
nia. Przeanalizujmy, czym są obroże, 
przez które diabeł kontroluje lokalne 
społeczności wierzących, a potem 
postarajmy się je zerwać, aby kościół 
mógł wyjść na wolność. 
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znaczy być apostołem, co to znaczy 
być pastorem w przebudzonym ko-
ściele i po prostu odnajdują swoją 
tożsamość. 
W 10. rozdziale Ewangelii Jana 
czytamy przypowieść o pasterzu. 
Religia podkreśla w niej jeden 
aspekt – że pasterz kocha swoje 
owce. To prawda, ale kiedy prze-
czytamy dokładniej ten fragment, 
możemy z niego wyciągnąć wiele 
innych objawień na temat faktycz-
nej roli pastora w kościele. 
Po pierwsze, pasterz idzie przed 
owcami i wytycza im drogę. Pa-
sterz musi być człowiekiem, który 
jest liderem, punktem odniesienia, 
określającym drogę w duchu. Musi 
mieć silne namaszczenie do prowa-
dzenia ludzi. Pastor, który nie wie, 
gdzie iść, nie nadaje się na lidera 
społeczności. 
Po drugie, pastor troszczy się 
o owce i karmi je. Musi być mądry 
w duchu, wiedzieć, jakim pokar-
mem karmić owce, by były silne, 
wzrastały i mogły podążać za 
Bożym przeznaczeniem. Oznacza 
to, że dojrzały pastor ma wgląd 

miejscu odpuszcza, wycofując się 
z walki o zmiany w kościele. Jeśli 
kościół chce doświadczyć Bożego 
poruszenia, jest pewna cena do 
zapłacenia. 
Religia chce mieć kościół demo-
kratyczny, gdzie nie ma jednej 
wizji z nieba, gdzie każdy idzie 
za własną wizją. Konsekwencją 
takiego stanu będą słabi liderzy 
i przywódcy, którzy nie będą zdolni 
do tego, by prawdziwie zgromadzić 
ludzi wokół siebie i swojego pro-
gramu. Jeśli liderzy są słabi, to cały 
organizm będzie słaby, pozbawiony 
mocy. 
Tam gdzie jest silne przebudzenie, 
mamy do czynienia z silnymi dara-
mi służb i ludźmi, którzy rozumieją 
swoją tożsamość w Chrystusie 
i zaczynają korzystać z siły swoich 
powołań. Ludzie odkrywają, co to 

obroża struktury – zarzut rzą-
dów autorytarnych w kościele
Pastor, który chce poprowadzić 
kościół do przebudzenia, będzie 
musiał zmierzyć się z tematem 
zwanym demokracją w kościele. 
Religia nie znosi silnych liderów, 
ludzi z wizją. Silny lider jest siłą 
sprawczą w kościele. Stanowi 
sztandar, wokół którego gromadzą 
się ludzie. Dlatego religia stara się 
doprowadzić kościół do miejsca, 
w którym silni liderzy będą elimi-
nowani lub ograniczani kagańcem 
kłamliwych doktryn. 
Religia nigdy nie pozwoli pastoro-
wi wyjść poza poziom demokracji 
w kościele. Będzie trzymać go na 
smyczy, w kagańcu. Gdy pastor 
spróbuje naruszyć demokratyczny 
porządek, pojawią się oskarżenia 
o autorytaryzm. Wielu ludzi w tym 

Religia stara się doprowadzić kościół 
do miejsca, w którym silni liderzy będą 
eliminowani lub ograniczani kagańcem 
kłamliwych doktryn
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przywództwu. Nie powinniśmy się 
tego bać. Musimy tylko rozumieć, 
jak wygląda sytuacja i szukać 
łaski od Boga do przełamania tych 
ograniczeń. Ludzie muszą nauczyć 
się biblijnej struktury przywódz-
twa w kościele. 
Jeżeli obroża demokracji w ko-
ściele nie zostanie zdjęta, kościół 
nie dozna żadnego duchowego 
działania. 

obroża nauczania 
– zarzut braku miłości
Drugi rodzaj obroży, który wią-
że pastorom ręce do działania, 
dotyczy poselstwa. Najogólniej 
można ją nazwać „zarzutem braku 
miłości”. 
Gdy pastorzy doświadczają prze-
budzenia, otwierają im się oczy 

duchowy i wie, jak karmić ludzi, 
by również byli silni i zwycięzcy. 
Po trzecie, pastor chroni owce. 
Oznacza to, że musi być silny 
w duchu i rozumieć wiele rze-
czy, widząc realne zagrożenia. 
Potrafi chronić owce przed nie-
bezpieczeństwami, najemnikami, 
wilkami. Musimy się tego nauczyć.
Tam, gdzie jest prawdziwe Boże 
poruszenie, są wzbudzani silni 
liderzy. Tam gdzie nie ma Bożego 
poruszenia, wkrada się demokra-
cja. Nikt tak naprawdę niczego 
nie wyznacza. Pastor udaje, że 
prowadzi kościół, a ludzie udają, 
że za nim podążają. Gdy pastor 
zaczyna poruszać się w mocy 
Ducha Świętego, w niedługim 
czasie może dostrzec w kościele 
ludzi powstających przeciwko jego 

na realny stan kościoła. Ponieważ 
obudzili się z zimowego letargu, 
zaczynają głosić z większą mocą. 
Pojawia się święty gniew, nie-
nawiść do diabła za to, co zrobił 
z kościołem. Wreszcie dostrze-
gają cały wymiar spustoszenia 
duchowego, widzą prawdziwy 
stan rzeczy i zaczynają w swoim 
poselstwie odnosić się do realnych 
spraw. Wtedy też pojawiają się 
religijni ludzie kontrolowani przez 
Bożego przeciwnika ze stwierdze-
niami typu: „Nie masz miłości”; 
„Dawniej, pastorze, inaczej 
głosiłeś”; „Mam niepokój odno-
śnie kierunku kościoła”; „A kiedy, 
pastorze, będziesz głosił o łasce”.
Gdy zaczyna się głosić poselstwo 
prawdy, ono zawsze będzie naru-
szało czyjeś interesy, powodowało 

Bóg buduje jedność na swoich zasadach, a nie na zasadach 
religijnych ludzi, którzy będą cię klepać po plecach tak długo, 
jak będziesz im przytakiwał
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Jaki sens ma prowadzenie ludzi, 
którzy „umościli” sobie grajdołek 
w kościele spowitym religią? Jaki 
sens ma budowanie kościoła dla 
ludzi, który nie chcą doświadczać 
Bożego życia i zwycięstwa Jezusa? 

Lekcje dla nas
Jeśli pastor ma silne pragnienie, 
by pójść w kierunku przebudzenia, 
będzie musiał zmierzyć się z od 
dawna ugruntowanymi zwyczajami 
w kościele, z religijnymi duchami, 
z całym układem interesów, powią-
zań i fałszywych koncepcji. 
Lider, który pragnie zmiany dla 
swojego kościoła, będzie musiał 
mieć siłę, objawienie i umysł jak 
ze spiżu. Będzie musiał mieć sta-
lowy kręgosłup, by zerwać z siebie 
obręcze religijnej kontroli. Pastor, 
który będzie chciał zmienić zastały 
stan rzeczy, musi liczyć się z tym, 
że rozpęta wojnę w kościele. 
Jeśli jesteś pastorem, dąż do Bo-
żych działań. Nie ma znaczenia, czy 
wyrzucą cię z denominacji, czy też 
oskarżą o najgorsze. Ważne jest, 
żebyś szedł za prawdą w duchowej 
rzeczywistości.  
Najwyższy czas zerwać obroże 
i doprowadzić kościół do miejsca 
manifestacji Bożego życia. Dopiero 
to uwolni pastora od strachu przed 
religią. 
Wszystko, co robimy w oparciu 
o objawienie, przyniesie owoc 
w takiej czy innej konfiguracji. 
Biblia mówi, aby umarli grzebali 
swoich umarłych, ale ty idź i głoś 
słowo Boże. Niech cię Bóg w tym 
błogosławi! ●

kościele nie manifestuje się zwy-
cięski Jezus, sytuacja w mieście 
nie zmieni się tylko dlatego, że 
spotkasz się z reprezentantami 
tak samo pokonanych zborów. 
Każdy musi samodzielnie dojść 
do miejsca spotkania z Bogiem. 
Powinien szukać Jego twarzy i za-
cząć ustanawiać w kościele Boży 
wymiar działania.
Z praktyki wiem, że „ojcami du-
chowymi” dla pastorów w mieście 
chcą być często ludzie, którzy 
prowadzą kościoły uśpione religią. 
Jaki mają mandat do podejmo-
wania takiego działania? Ono nie 
ma nic wspólnego z Bożym dzia-
łaniem, jest niepoważne. Pastor, 
który chce być prowadzony przez 
Ducha Bożego, będzie musiał 
omijać szerokim łukiem takie 
zgromadzenia. Są one sidłami 
ustanowionymi przez diabła, aby 
złapać w nie naiwnych liderów. 

obroża strachu 
przed utratą ludzi
Kolejna obroża dotyczy strachu 
przed utratą ludzi. Według religij-
nej koncepcji pastora główny lider 
ma chodzić za ludźmi i pilnować, 
aby nikt nie odszedł ze społecz-
ności, a jeśli ktoś odejdzie, będzie 
to winą prowadzącego. Idea ta jest 
często okraszana słowami Jezusa: 
„Nie utraciłem żadnego z tych, 
których mi dałeś” (Jan 18:9). 
Tymczasem to zwykła religijna 
wydmuszka. Spójrzmy na życie 
Jezusa. Wielokrotnie pozwalał 
odejść ludziom, którzy nie chcieli 
płacić ceny za bycie z Nim. Przy-
kładowo, nie zatrzymywał licznej 
grupy uczniów twierdzących, 
że używa twardej mowy, której 
nie mogą słuchać. Biblia mówi: 
„(...) Od tej chwili wielu uczniów 
Jego zawróciło i już z nim nie cho-
dziło” (Jan 6:66). Zwróćmy uwagę, 
jak zareagował Jezus na odejście 
uczniów, czyli nieprzypadkowych 
ludzi. On nie biegł za nimi, nie 
negocjował z nimi, nie rozwadniał 
przesłania, nie miał poczucia winy 
z tego powodu. Zapytał tylko swo-
ją dwunastkę: „Czy i wy chcecie 
odejść?” (Jana 6:67).

opór. Prawdzi-
wy głos z nieba 
ignoruje układy 
w kościele. 
Żeby więc prze-
prowadzić kościół 
z miejsca re-
ligijności do 
prawdziwego 
Bożego działa-
nia, pastor musi 
to zrozumieć 
i wznieść się 
ponad te ograni-
czenia. Jeśli jest 
słaby w duchu, 
podda się tej 
presji. Jeśli będzie 
silny w duchu 
i będzie wie-
dział, czego chce, 
odeprze presję 
i zniszczy du-
chową opozycję. 
Kiedy ją usunie, 
będzie mógł przy-
prowadzić kościół 
do miejsca wol-
ności.
Głoszenie z po-

zycji przebudzenia nie będzie 
miłe ani usypiające. Bardzo często 
będzie konfrontowało ludzi. 
Charakteryzuje je natomiast je- 
den walor – przynosi prawdziwy 
owoc. 

obroża koncepcji przebudzenia 
– zarzut niedbania o jedność 
chrześcijan w mieście
Kolejną pułapką, przez którą 
diabeł kontroluje ludzi wierzą-
cych, jest nauczanie o duchowej 
jedności w mieście. Według tej 
koncepcji przebudzenie przyjdzie, 
gdy pastorzy zborów staną w jed-
ności. I chociaż ładnie to brzmi, 
jest kompletnie nieprawdziwe. 
Bóg buduje jedność na swoich 
zasadach, a nie na zasadach 
religijnych ludzi, którzy będą cię 
klepać po plecach tak długo, jak 
będziesz im przytakiwał. 
W Biblii jest wiele przykładów 
indywidualnych osób, którym Bóg 
dawał poselstwo, namaszczenie 
i działał przez nich. Jeśli w twoim 

MarCin podŻorsKi

Założyciel Kościoła 
Chwały i jego główny 
przywódca. Człowiek 
wielkiej wizji, wiary 
i pionierskiego ducha. Jego 
służba wywiera wpływ na wielu pastorów 
i liderów chrześcijańskich, rozpalając w 
nich ogień powołania i zwycięskiego ży-
cia. Inicjator Szkoły Służby – seminariów 
dla wierzących zaangażowanych w pracę 
kościołów lokalnych. Prowadzi nauczania 
w Szkole Bożych Liderów (stacjonarnej 
szkole biblijnej w Warszawie).
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