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Zakorzenienie w kościele chroni nas przed byciem mio-
tanymi przez fale. te miotają człowiekiem, natomiast 
zakorzenienie w Chrystusie wydaje trwały owoc. tylko 
stosowanie odwiecznych Bożych prawd zrodzi prawdzi-
wy owoc w naszym życiu. 
dlaczego o tym piszę? W tym numerze magazynu pu-
blikujemy dwie niezwykle ważne rozmowy. Benny Hinn 
i sándor németh to usługujący, którzy przez lata swojej 
pracy położyli potężne i trwałe fundamenty pod praw-
dziwe działanie Boże. Zwróćmy uwagę na przesłanie bi-
jące z ich słów. każdy z nich mówi o cenie, którą trzeba 
zapłacić, by być sługą ewangelii. 
obaj mówią o poświęceniu, skła-
daniu życia na ołtarzu służby,
o bezkompromisowym działaniu
w imię prawdy i zapieraniu się 
siebie na co dzień. mówią o dy-
stansie wyrażonym w latach oraz 
o przeszkodach, jakie trzeba po-
konać, by zrealizować Bożą wizję. 
Jakże te głosy różnią się od pro-
stych, powierzchownych recept 
funkcjonujących na rynku chrze-
ścijańskim. Bóg wzywa swój ko-
ściół do dojrzałości. Boży głos 
musi dotrzeć do każdego z nas. 
Boży głos – głos przebudzenia. 

abyśmy już nie byli dziećmi

Przewodniczący rady Programowej
magazynu „Głos Przebudzenia”

miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki
(efez. 4:14)

Wierzący ludzie mają tendencję do ekscytacji nowinka-
mi. Bardzo często utożsamiają duchowe nowości z fala-
mi ducha Świętego. każda nowość wydaje im się wielką 
falą ducha Świętego, wzbudzoną przez Boga na ten czas. 
naturalne jest wówczas dla gorliwego człowieka, iż chce 
doświadczyć każdej z fal Bożego działania, tak by nie 
utracić niczego, co jest z Boga. 
Jest wiele fal w chrześcijaństwie, jednak tylko niektó-
re z nich są wzbudzone przez Boga. duża część z nich 
to fale wzbudzane przez „lada wiatry nauki”, o których 
mówi apostoł Paweł. niewiele znaczą, nie mają zbytniej 
wartości, gdyż nie przynoszą trwałego owocu. Po po-
czątkowej ekscytacji czy też fascynacji zauroczenie daną 
falą mija. Pojawia się rozczarowanie i podejmowane są 
próby poszukiwania kolejnej fali, tym razem tej jedynej 
i prawdziwej. 
możesz całe życie spędzić na łapaniu fal i w dalszym 
ciągu być na początkowym etapie poznania Boga i ro-
zumienia jego działania. możesz wydać mnóstwo pie-
niędzy, jeżdżąc na imprezy chrześcijańskie, a na koniec 
dnia zostać nakarmionym pianą danej fali, która nie 
przyniosła prawdziwych odpowiedzi. 
dlaczego tak się dzieje? tylko prawdziwe rzeczy z nieba 
są w stanie prawdziwie nakarmić ludzi i dać im realne 
odpowiedzi. Fale przychodzą i odchodzą, rzeczywistość 
zaś królestwa Bożego ma wymiar wieczny. 
W 4 rozdziale Listu do Efezjan apostoł Paweł wymie-
nia zasady budowy kościoła Pana Jezusa w oparciu
o usługujących (apostołów, proroków, pastorów, ewan-
gelistów i nauczycieli). Przeciwstawia ten wymiar funk-
cjonowaniu w oparciu o fale „wiatrów nauki”, które 
pojawiają się i znikają, a kościół Pana Jezusa trwa.

#edytorial
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Kościół 
6	 Mój	przyjaciel	Duch	Święty Benny Hinn 
 Chrześcijaństwo jest niemożliwe bez Ducha Świętego. 

Pastor Benny Hinn dla „Głosu Przebudzenia” o początkach 
służby, jej globalnym zasięgu i zagrożeniach dla ruchu 
charyzmatycznego.

18	 Za	cenę	prawdy	Sándor Németh 
 Złożyłem przyrzeczenie, że jeśli Bóg mnie uratuje, poświęcę 

życie poszukiwaniu prawdy. Rozmowa z Sándorem 
Némethem, założycielem i pastorem największego 
ewangelicznego kościoła w Europie.

32 O człowieku, który dał chrześcijaństwu telewizję  
dr Roberts Liardon

 Niezwykłe życie ewangelisty Orala Robertsa. 
Rozmowa z dr. Robertsem Liardonem. 

42 Łaska. Kontrowersje dr Michael L. Brown
 Czy nauczanie o wspaniałym Bożym darze usprawiedliwienia 

z łaski można wypaczyć? Pytamy dr. Michaela L. Browna.

52 Źródło życia Urszula Podżorska
 O tym, co w życiu najważniejsze, rozmawiamy z pastor 

kościoła i śpiewaczką operową Urszulą Podżorską.

Biznes
114 Wierz, siej, działaj! Emil Onyszczuk
 Biblijne klucze do przełomów finansowych.

120 Między wiarą a rozumem David Balestri
 O powołaniu do biznesu, niezbędnych kwalifikacjach 

i sukcesji rozmawiamy z Davidem Balestrim – pastorem, 
biznesmenem i trenerem biznesu.

komentarz
148 Aborcja odbiera wolność Abby Johnson 

Ofiarami aborcji są nie tylko dzieci, lecz także same kobiety. 
Rozmowa z aktywistką społeczną Abby Johnson.

w numerze
SpiS treści      Głos PrzebudzeniaGłos Przebudzenia      SpiS treści   

32

Historia
64 Protestanci w służbie reformy państwa 

dr Włodzimierz Tasak
 Andrzej Frycz Modrzewski i ruch egzekucyjny. 

72 Mojżesz. Ojciec narodu dr Alfred Palla
 Prorok, autor, prawodawca. Mojżesz w świetle Biblii 

i nieznanych faktów historycznych.

86 Góry Baszanu i Wzgórza Golan Adam Nawrocki
 Od historii starożytnej po współczesność naznaczoną 

wojną i szpiegostwem.

96 Krótka historia nieudanego procesu pokojowego 
między Izraelem i Palestyńczykami 
dr Emmanuel Navon
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Prawdziwe Historie 
106 Droga na skróty jest dłuższa  Łukasz Kobus
 Co sprawia, że człowiek zaczyna iść na coraz większe 

kompromisy, a coś, co kiedyś wydawało się nie do 
pomyślenia, nagle zaczyna być świetnym pomysłem?

128 Wisienka na torcie  Anna i Damian Kalbarczykowie 
 Pracujemy, działamy, a Bóg codziennie czyni cuda. 

Rozmowa z Anną i Damianem Kalbarczykami.

146 Nie bój się, tylko wierz List do Redakcji

154 Kryzys w ciąży. Katalizator zmian  Aleksandra Nikodem 
 Trzy kobiety, trzy historie, wiele wysłuchanych modlitw.
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Zapraszamy do wsparcia 
misji „Głosu Przebudzenia” 
poprzez zakup powierzchni 

reklamowej, sponsoring 
lub przekazanie darowizny. 

Wasze wsparcie umożliwia nam 
szerokie działanie i rozwój.

ZaPrasZamy do kontaktu:

160 Poradnik: Dzieci wpływu 
Pedagodzy radzą, jak poprzez wychowanie 
kształtować przyszłość dzieci i rozwijać ich potencjał.

 Skąd się biorą mądre i pewne siebie dzieci 
dr Elżbieta Bednarz 
Moje dziecko ma talent!  Anna Kuźnik 
Władza czy więzi  dr Aneta Jegier

młodzi
178 czego się boi nastolatek  Mary Seidler
 Pięć najbardziej powszechnych lęków i jak z nimi walczyć.

kultura
188 Superktoś! Muzyka, którą pokocha twoje dziecko  

Mary Seidler
 Rozmowa z Mary Seidler o nowym albumie Superktoś! 

z muzyką dla dzieci.

BiBlia w praKtyce
184 Odrzucenie. Droga ku wolności  dr Urszula Matan  
 Skąd się bierze odrzucenie w życiu człowieka 

i jak je pokonać.

rodzina
136 Baby boom  Karolina i Beniamin Krubowie  
 Wyzwania, przed którymi stoją młodzi rodzice. 

142 Walka o życie i zdrowie dziecka  Agnieszka Onyszczuk  
 Jak radzić sobie z lękiem, gdy ciąża jest obarczona 

ryzykiem.
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a.nikodem@ndp.org.pl
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