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Od redaktor  
prowadzącej

Drogi Czytelniku,

przed nami druga dekada XXI wieku. Czy chcesz 
wejść w nią zwycięsko, czy też nie, to – jak pisze 
jedna z autorek – zależy od ciebie. Masz prawo nie 
korzystać z uzdrowienia w Jezusie, masz prawo nie 
korzystać z uwolnienia. Możesz nie przenosić wia-
rą gór, możesz słowem autorytetu nie uciszać burz 
w swoim życiu. Jeżeli naprawdę chcesz pokonanego 
życia, możesz je mieć. Wystarczy nic nie robić. Ale 
pamiętaj, Jezus karcił bierność.

Tematem przewodnim numeru jest nowa re-
formacja. Przyglądamy się temu zagadnieniu 
z perspektywy historycznej, współczesnej, polskiej 
i europejskiej. Stawiamy pytania o przyszłość; o to, 
w jakiej mierze zależy ona od kondycji Kościoła Je-
zusa Chrystusa.
Chcemy również pokazać ci, drogi Czytelniku, jak 
możesz przyjąć prawdy nowej reformacji i zacząć 
żyć w pełni mocy Ducha Świętego i swojego powo-
łania. Żyć na pełnym gazie, gdy Jezus jest realny, 
codzienność się zmienia, a kościół wychodzi z ukry-
cia na ulice miast i do przestrzeni publicznej, by 
świecić światłem pełnej ewangelii.

Zdjęcie okładkowe pokazuje społeczność chrze-
ścijan w jednej z metropolii. W Górnej Izbie 
uczniowie doświadczyli czegoś cudownego. Wcze-
śniej, pomimo tego, że Jezus im się objawił, wciąż 

się bali i przebywali w ukryciu. Kiedy jednak zosta-
li napełnieni Duchem Świętym, widzimy ich, jak 
wybiegają na ulice i głoszą „wielkie dzieła Boże” 
(Dz. Ap. 2:11). Polska może być podobnie zapalo-
na Bożym ogniem, jeśli tylko każdy z wierzących 
potraktuje serio słowa Pana Jezusa i zacznie gło-
sić ewangelię, tak by ludzie narodzili się na nowo; 
nauczać Słowa, tak by mogli przyjąć 
napełnienie Duchem Świętym; 
modlić się w duchu inny-
mi językami, poruszać 
się w darach Ducha, 
przyjąć uzdrowienie 
od wszelkich cho-
rób i uwolnienie od 
wszelkich więzów.

Zachęcam cię, drogi 
Czytelniku, do tego, 
abyś nie ustawał w po-
szukiwaniu i osobistym 
poznawaniu Boga.

Aleksandra Nikodem 
Redaktor prowadząca

www.glosprzebudzenia.pl www.facebook.com/glosprzebudzenia
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Szesnastowieczna Reformacja w Europie 
zaczęła się od zakwestionowania trady-
cyjnego rozumienia spraw duchowych 
i praktyki wierzeń ówczesnego kościoła 

chrześcijańskiego. Ta zmiana o charakterze teo-
logicznym była tak silna, że przybrała również 
wymiar organizacyjny w postaci zrodzenia nowe-
go nurtu duchowego zwanego protestantyzmem. 
Jednakże wpływ Reformacji nie ograniczył się 
tylko do zmian w pojmowaniu duchowości. Dzia-
łanie Boże rozpoczęło się od kościoła, a następnie 
rozlało się na wszystkie sfery życia społeczeństw 
europejskich od edukacji przez literaturę, a na 
polityce i gospodarce skończywszy. 
W działaniu tym można zobaczyć pewien model, 
którym posługuje się Bóg. Model ten ma charak-
ter uniwersalny i był wielokrotnie powtarzany 
w historii. Bóg najpierw chce dokonać zmian 
w istniejących strukturach duchowych, tak by były 
w stanie przyjąć i podtrzymać Boże działanie. Je-
śli dana struktura nie może lub nie chce dokonać 
zmiany, Bóg tworzy nowe naczynie, przez które 
będzie mógł wykonać swoją pracę. Poprzez to 
nowe naczynie, tę nową strukturę, Bóg przynosi 
błogosławieństwo do świata wokół nas. 

Dziś, podobnie jak w przeszłości, klucz do zmian 
społecznych leży w kościele. To kościół Pana Jezusa 
powinien być siłą sprawczą, poprzez którą błogosła-
wieństwo dotrze do narodów. Oznacza to, że Bóg 
złożył potężną odpowiedzialność na kościół w kon-
tekście losów narodu. Stąd potężne wołanie o nową 
reformację, która w pierwszej kolejności obejmie 
kościoły, a następnie sięgnie społeczeństwa.
Szeroko pojęty ruch protestancki, który wyrósł 
z tradycji Reformacji, stoi przed wyzwaniem, czy 
być kustoszem Reformacji z XVI wieku, czy wal-
czyć o nową reformację XXI wieku. Jeśli kościoły 
wyrastające z Reformacji XVI wieku chcą widzieć 
dziś nową reformację obejmującą naród, wówczas 
muszą dostosować swoje działania do wymogów 
Bożych. W przeciwnym razie jedyne, co im zosta-
nie, to organizowanie akademii z okazji rocznicy 
Święta Reformacji. Bóg nie użyje takiego naczynia 
dla potrzeb współczesnych zmian. Dlaczego? Bo 
te struktury są niewiarygodne i nie reprezentują 
Jego działania. 
Poniżej przedstawiam kilka wymogów Bożych, 
które muszą być spełnione, aby można było mówić 
o kościele jako miejscu Bożego działania, niosącego 
błogosławieństwo dla społeczeństwa. 

Dziś, podobnie jak w przeszłości, klucz do zmian w społeczeństwie leży 
w kościele. Oznacza to, że Bóg złożył na nas potężną odpowiedzialność 

w kontekście losów narodu. Stąd wołanie o nową reformację, która najpierw 
obejmie chrześcijańskie wspólnoty, a następnie sięgnie społeczeństwa

Od reformacji 
 do nowej reformacji

tekst Marcin Podżorski

NAUCZANIE
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Odbudowanie roli przywódców
Z biblijnej perspektywy rola przywódców jest 
kluczowa w kontekście prowadzenia kościoła. 
W tradycji protestanckiej na przestrzeni wieków za-
lęgło się wiele fałszywych, niewłaściwych nauczań 
na temat roli przywódców w kościele. 
Nauczanie o tzw. służebnej roli pastora w prakty-
ce doprowadziło do paraliżu przywódców jako siły 
sprawczej w kościele. W przeważającej większości 
kościołów protestanckich silny przywódca jest trak-
towany jako zagrożenie. Często jest uznawany za 
niepokornego, cielesnego, aroganckiego, a przecież 
nikt nie chce mieć takiej etykietki. Z tego względu 
liderzy pasują. W rezultacie kościoły są bardzo sła-
be na poziomie przywódczym.
Konsekwencją braku silnych liderów jest słabość 
wizji realizowanej przez kościół. Sama Biblia na-
ucza, że tam, gdzie nie ma wizji, lud się rozprzęga 
(rozprasza). Słabi liderzy prowadzą słabe kościoły. 
I koło się zamyka. 
Konsekwencją zrozumienia biblijnej roli przy-
wódców będą zmiany w strukturze kościoła. Nie 

będzie ona demokratyczna. Głos wszystkich ludzi 
w kościele nie waży tak samo. Rola przywódców 
zostanie wyeksponowana. 
Dlatego działanie reformacyjne w kościele bę-
dzie miało za zadanie odbudować rolę i pozycję 
przywódców, dając im silny mandat do działania. 
Pastorzy przestaną być mediatorami pomiędzy róż-
nymi grupami interesów, a staną się prawdziwymi 
liderami kongregacji. 
Jeśli kościoły się otworzą na działanie Boże, będą 
mogły uczestniczyć w Bożych planach. W innym 
przypadku zostaną pominięte i w konsekwencji 
zmarginalizowane. Bóg wzbudzi nowe wspólnoty, 
nowe struktury z nowymi liderami, którzy będą ro-
zumieli Jego plany. 

Odbudowanie roli Słowa Bożego
Zdrowe nauczanie Słowa Bożego jest paliwem dla 
kościoła. Natomiast niewłaściwe nauczanie zatrzy-
muje go w rozwoju. Właściwe poselstwo ustanowi 
atmosferę zwycięstwa, radości, pokoju i wyzwo-
li pełnię potencjału u ludzi. Z kolei niewłaściwe 
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nauczanie spowije kościół religijnym smutkiem 
i niemocą – nie wiadomo dlaczego nazywaną przez 
ludzi pokorą – albo otworzy kościół na światowość. 
Biblia mówi o pierwszym kościele, że trwał w nauce 
apostolskiej. Jeżeli prześledzimy, czym pierwsi apo-
stołowie „karmili” ludzi, to na plan pierwszy wejdzie 
rozumienie pozycji duchowej w Chrystusie i auto-
rytet nowego stworzenia. Wielokrotnie pisał o tym 
Paweł w swych listach: „Wszystko mogę w tym, któ-
ry mnie wzmacnia, w Chrystusie”, „Chrystus w nas, 
nadzieja chwały”. Wymiar rozumienia objawienia: 
„my w Chrystusie” oraz „Chrystus w nas” stanowi 
fundament pod realny wzrost kościoła. 
Te kościoły, które chcą być użyte w Bożym dziele, 
muszą wejść w wymiar głoszenia objawionego Sło-
wa Bożego. Konsekwencją głoszenia Słowa Bożego 
w kościele będzie wzrost autorytetu, radości, siły, 
mocy i zwycięstwa. I taka też będzie atmosfera spo-
tkań. Kościoły przestaną przypominać cmentarze. 
Duch Święty zstępuje na Słowo Boże. Jeżeli praw-
dziwe Słowo jest głoszone i nauczane, wówczas 
Duch Święty potwierdza to swoją obecnością i dzia-
łaniem. Jeśli kościół zamiast Słowa Bożego głosi 
nauki ludzkie, to tym samym gasi Ducha Świętego 
i pozbawia się Jego działania. Nauczanie wymyślo-
ne przez człowieka brzmi dobrze, ale nie przynosi 
Bożego owocu w życiu ludzi

Otwarci na działanie Boże
Na przestrzeni lat wśród kościołów protestanckich 
powstało wiele negatywnych opinii na temat dzia-

łania Ducha Świętego. Przeważnie wynikały one 
z ignorancji czy też duchowego lenistwa. Dlatego 
też, w przeważającej większości, wiele wspólnot 
jest dziś zamkniętych na działanie Ducha Świętego. 
W związku z tym nie ma prawdziwego poruszenia 
Ducha Świętego w kongregacjach. 
Bóg na ziemi działa przez Ducha Świętego. Sto-
sunek danej społeczności do działania Ducha 
Świętego wyznacza jej stosunek do Boga. Ten sam 
Duch Święty, który jest źródłem owoców Ducha 
Świętego, jest również dawcą darów duchowych. 
Nie można mieć owoców Ducha Świętego bez Jego 
darów. Jeśli kościół jest zamknięty na działanie 
Ducha Świętego, wówczas nie będzie miał również 
Jego owoców, a atmosferę zdominuje stagnacja. Nie 
ma przy tym znaczenia, czy objawi się ona w religij-
nym otoczeniu, czy też nowoczesnym. 
Uzdrowienie fizyczne, uwolnienie od opresji 
duchowych, mądrość Boża, prorocza perspekty-
wa, mądrość do budowania życia – wszystkie te 

Kościoły, w których panuje 
bieda, nie mogą reprezentować 

Boga, którego imię brzmi El 
Shadai (Bóg obfitości, Bóg, który 

zaopatruje). Bieda nie ma nic 
wspólnego z Bogiem. Kościół, 

który uważa, że nauczanie 
na temat finansów jest nie 

na miejscu, będzie pogrążony 
w religijnej niemocy



27Nr 1 (2) 2020 |  Głos przebudzenia  |

elementy muszą na nowo zagościć w kościołach 
jako znak działania Ducha Świętego. Duch Święty 
jest Bogiem. Struktury, które zamykają się na dzia-
łanie Ducha Świętego, będą marginalizowane. 

Błogosławieństwo finansowe
Kolejnym wyzwaniem dla kościołów protestanckich 
jest konieczność otwarcia się na błogosławieństwo 
finansowe. Żeby to się stało, teologia biedy musi 
zostać wyrwana z korzeniami, a błogosławieństwo 
Boże powinno stać się realne w życiu ludzi. Finanse 
są elementem składowym Bożego działania. W hi-
storii przebudzeń można zauważyć to połączenie: 
Bożemu działaniu towarzyszy wzrost finansowy. 
Kościoły muszą stać się miejscem przełomów Bo-
żych w dziedzinie finansów. 
Wspólnoty, w których panuje bieda, nie mogą re-
prezentować Boga, którego imię brzmi El Shadai 
(Bóg obfitości, Bóg który zaopatruje). Bieda nie ma 
nic wspólnego z Bogiem. Kościół, który uważa, że 

nauczanie na temat finansów jest nie na miejscu, 
będzie pogrążony w religijnej niemocy i odsunięty 
od realizacji Bożych planów.

Nowy wizerunek 
Jeśli powyższe wymogi zostaną spełnione, to życie 
Boże, a co za tym idzie – jego owoce, zacznie się 
wylewać z kościołów. Staną się one atrakcyjne jako 
miejsca realnego spotkania z Bogiem, jako miejsca 
przemiany i Bożego błogosławieństwa. W rezultacie 
życie Boże przyciągnie ludzi do takiego niezwykłe-
go miejsca. Stary wizerunek kościoła wyrastający 
ze smutku i religijnej niemocy zostanie zastąpiony 
nowym. 
Prawdziwy sztandar kościoła Pana Jezusa zatrze-
pocze na wietrze, stając się punktem odniesienia 
dla społeczeństwa. 
Dopiero wtedy zwycięski kościół żywego Boga 
może stać się motorem zmian w społeczeństwie. 
Czego nam wszystkim życzę. ●
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