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Od Autora

Blisko 2 tysiące lat temu apostoł Paweł wyczulił chrześcijan w Koryncie na
bardzo ważną kwestię: „Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie
w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali” (1 Koryntian 14:20). Wszyscy powinniśmy dążyć do dojrzałości w myśleniu i nabywać dobrego rozeznania w sprawach duchowych.
Książka, którą oddaję do Twoich rąk, Drogi Czytelniku, ma na celu
nakreślić biblijne zasady odnoszące się do kilku szerzących się zjawisk i postaw, jakie widzimy we współczesnym Kościele Jezusa Chrystusa. Są to m.in.:
pragmatyczne i egocentryczne podejście do więzi z Bogiem, ruch charyzmatyczny, „chrześcijańska” psychologia oraz judaizowanie. Chociaż obecnie wielu chrześcijan jest jak ‚dzieci, miotane i unoszone lada wiatrem nauki przez
oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu’ (Efezjan
4:14), to jednak nie musimy ulegać tej niezdrowej tendencji. Możemy jako
‚prawdomówni w miłości, rozwijać się i coraz bardziej przypominać Jego, który jest Głową, Chrystusa’ (Efezjan 4:15 Nowe Przymierze i Psalmy).
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Jeśli moje skromne, oparte na Biblii dzieło, pomoże komuś nabyć duchowego rozeznania i wskaże mu drogę ku chrześcijańskiej dojrzałości, to
z radością oddam całą chwałę Bogu. To On chce nas prowadzić i zachować
od wielu sideł, które czyhają na nas, chrześcijan nie tylko w tym świecie, lecz
także ze strony przenikających do Kościoła niezdrowych tendencji i fałszywych nauczycieli. Stwórca zapewnia nas: „Wszakże fundament Boży stoi
niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i:
Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego”
(2 Tm 2:19). Ufam, że pomimo licznych zagrożeń, prawdziwe dzieci Boże
nie wyrzekną się umiłowania prawdy i będą stronić od wszelkiej nieprawości i fałszu. Pan Jezus ma moc zachować swój Kościół w czystości i mam
nadzieję, że mój niewielki wkład w postaci tej książki będzie zachętą dla
Braci i Sióstr w Chrystusie, by pozostać wiernymi autentycznej Ewangelii.
„Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi
będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”

Ew. Jana 8:31-32

„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą
zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją
zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście”

1 Koryntian 15:1-2
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1. Chrześcijaństwo a intelektualizm
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Nie karć szydercy, aby cię nie znienawidził; karć mądrego,
a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy;
poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej!

Ks. Przysłów 9:8-9

Droga chrześcijańska jest drogą uczniostwa. Naukę pobieramy od Boga
i od siebie nawzajem (2 Tym 2:2). W praktyce jednak wiemy, ile razy musimy korygować swe myślenie i zdanie na dany temat. Jednak każdy szczery
chrześcijanin pragnie biesiadować przy stole mądrości, jak napisano w Księdze Przysłów. Wiele razy to, co słyszymy przebywając przed mądrością, stoi
w opozycji do tego, co my myślimy na dany temat. Jednak nikt z nas nie
chce być szydercą, który znienawidzi mądrość, i pozostanie przy swoim
mylnym założeniu. Mądrość mówi: Mądrzy gromadzą wiedzę, lecz gadanie
głupca prowadzi do zguby. (Prz 10:14). Gromadzenie wiedzy jest ważnym
obowiązkiem chrześcijanina. Każdy uważny czytelnik Biblii zauważy, że jest
ona księgą bogatą intelektualnie - tak samo chrześcijanie nie powinni uciekać od rozumu czy intelektu (Rz 12:2).
Wysławiajcie Boga nad bogami!
Albowiem na wieki trwa łaska jego!
Wysławiajcie Pana nad pany,
Albowiem na wieki trwa łaska jego!
Tego, który sam czyni wielkie cuda,
Albowiem na wieki trwa łaska jego!
Tego, który mądrze niebiosa uczynił,
Albowiem na wieki trwa łaska jego!

Ps 136:2-5

Bóg posiada mądrość, my jesteśmy Jego obrazem - nie uciekajmy więc od
mądrości i wiedzy. Bez nich nasze chrześcijaństwo nie jest pełne (1 Kor
1:30-31). Tendencje, które pojawiają się obecnie w chrześcijaństwie, nie
-9-
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napawają optymizmem. Dzisiejsze chrześcijaństwo roszczeniowe odziera
wiarę z wielu pięknych i ważnych aspektów.
Bezlitośnie ukazuje również nasze motywacje nawrócenia. Z przykrością trzeba stwierdzić, że powody jakie nas pociągnęły ku Bogu, choć
ważne, nie powinny być jedyne. Wygląda to tak, że oddajemy Bogu nasze
życie tylko dlatego, by wywinąć się z odpowiedzialności za nasz grzech
oraz byśmy mieli zaopatrzyciela we wszystko, co nam jest potrzebne.
Choć pragnienie uwolnienia się od grzechu i winy, jaką on niesie ze sobą
jest najważniejsze, to pragmatyczne oczekiwania trudno nazwać bezinteresowną miłością do Boga.
Mówi się, że chrześcijaństwo powinno być praktyczne. Wszyscy
wiemy, że religijność niepoprzedzona nowonarodzeniem oraz zrozumieniem, jaką łaską i jakim miłosierdziem obdarzył nas Bóg, jest bezwartościowa pod każdym względem, szczególnie gdy nie jest oparta na Bożym
Słowie. Jednak praktyczność chrześcijaństwa jest mylnie przedstawiana
przez wielu przywódców chrześcijańskich. Sprowadzanie przesłania Biblii tylko do uniknięcia ognia piekielnego czy Bożej troski o nasz byt,
jest odarciem Słowa Bożego z pięknych idei i przesłania. Słowo greckie
charis nie posiada jedynie teologicznego znaczenia łaski, oznacza również
piękno i wdzięk. Życie chrześcijańskie powinno być synonimem piękna,
w przeciwnym przypadku nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Jako
chrześcijanie wierzymy, że Biblia posiada każdą odpowiedź na nurtujące
nas pytania, jako mądrość Boża ma moc nie tylko wyzwolić nas z niewoli
grzechu, ale również ukazać nam sens naszego istnienia (2 Tm 3:16-17).
Iluż to ludzi rozmyśla nad tym, jak posiąść sens istnienia, jak docenić
piękno, które może ubogacić nasze wnętrze? Niestety często się słyszy, że
wiara w Boga ma nam dawać tylko praktyczne korzyści. Otrzymując Boże
przebaczenie, wierzymy później tylko po to, by Bóg odpowiadał nam na
nasze bieżące potrzeby. Wiara staje się infantylna i ograbiona z piękna,
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jakie ze sobą niesie. Treść Biblii ograniczamy tylko do głównych doktryn,
nawet przemienianie własnego charakteru nie jest wszystkim, czym Biblia chce nas obdarować (5 Pwt). Bogu zależy na naszych motywacjach.
Chcę być dobrze zrozumianym. Uważam, że Bóg poprzez swoje Słowo
daje nam wszelkie narzędzia do przyjęcia zbawienia, uświęcenia, pokonywania swoich słabości (Rz 10:17) (o tym wszystkim pisałem już w mojej
pierwszej książce, pt. „CHRZEŚCIJAŃSTWO DZISIAJ”). Jednak uważam, że Stwórca obdarza nas w nim nie tylko tzw. praktycznymi naukami.
W liście do Rzymian w 1. rozdziale, w wersecie 20. apostoł Paweł kieruje
do rzymskich chrześcijan takie słowa:
Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo,
mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane
umysłem... Boże piękno, mądrość i wiele innych cech możemy zaobserwować w tym, jak cudownie stworzył On świat.
Warto zauważyć, że nie ograniczył się tylko do rzeczy praktycznych. Stworzył wiele pięknych kwiatów, wspaniałych zwierząt, które nie wnoszą do życia człowieka pragmatycznych aspektów - co prócz pięknego śpiewu może
zaproponować nam kanarek? Po co stwarzać róże, stokrotki - krowa naje się
przecież zwykłą trawą. Gdyby Bóg był taki, jacy często bywają chrześcijanie,
to stworzyłby tylko kapustę i wołowinę. Jak dobrze, że Bóg często nie jest
taki jak my! Jednak jako stworzenia będące jego obrazem, również nie jesteśmy tylko praktycznymi osobami. Cóż jest praktycznego w słuchaniu muzyki, czy czytaniu pięknej literatury? Czy stajemy się mądrzejsi podziwiając
jakieś dzieło sztuki? Bogatsi? Zdrowsi? Nie. A jednak to robimy.
Sposób, w jaki postrzegamy wiarę w Boga, ukazuje nasze intencje. Po
prostu - czy nasza wiara jest interesowna czy bezinteresowna? Szukająca swego czy Boga? Kochamy Stwórcę za to, że jest cudownym, mądrym, pełnym
splendoru Bogiem, czy dlatego, że otrzymujemy od Niego to, co chcemy?
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Pamiętam, że dokąd żyli moi dziadkowie, bardzo lubiłem ich odwiedzać, rozmawiać - po prostu z nimi być. Oni też lubili moje towarzystwo i było naprawdę fajnie. Jak by się czuli, gdybym przychodził tylko po
pieniądze? Myślę, że przykład ten możemy przełożyć bez obaw na naszą
relację z Bogiem. Jaka jest nasza postawa wobec Niego? Nie bez powodu
apostoł Paweł porównuje relację małżeńską z relacją z Jezusem. W małżeństwie, prócz wykonywania swych codziennych obowiązków i służenia
sobie nawzajem pomocą, jest potrzeba okazywania sobie uczuć, bycia ze
sobą, rozmowy - nie muszą z tego powodu przecież od razu pojawiać się
pragmatyczne wartości. Wartością samą w sobie jest bycie razem, bez oczekiwania, że ta druga osoba coś nam da. Czy nie tak właśnie powinno być
między nami a Bogiem?
Jak piękna jest twoja miłość, moja siostro, oblubienico, o wiele
słodsza jest twoja miłość niż wino i droższa woń twoich olejków
niż wszystek balsam.

Pieśń nad Pieśniami 4:10

Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim
ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność
twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie
wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśliby kto
chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę?

Pieśń nad Pieśniami 8:6-7

Czy zauważamy różnicę? Czy widzimy, czego pragnie Bóg, a co często my
Mu dajemy? Bóg daje nam dary, talenty, serce do służby, do jakiej nas powołał. Pragnie, byśmy Jego miłość okazywali innym ludziom. Jak jednak mamy
to robić, jeśli gdzieś po drodze w naszym życiu ją zagubiliśmy?
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A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg
jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg
w nim.

1 Jana 4:16

Miłość powinna być jedyną motywacją naszych działań, poznawania Słowa
Bożego, głoszenia zbawienia w Chrystusie. Słowo Boże odkrywa przed nami
piękno Boga, miłość, jaką nas ukochał, poucza również jak i my powinniśmy
Go kochać. Dla wielu jednak zaskoczeniem będzie to, że treść Biblii, którą
uważali za niepraktyczną, okaże się bardzo praktyczna w dzień sądu:
W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć
niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my
jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się
więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas
przedtem umiłował.

1 Jana 4:17-19

Nie jest obca chrześcijaństwu próba analizy ludzkiego podejścia do Boga,
uchwycenia Go, zrozumienia ludzkich motywacji i dążności, by pojąć, czym
jest wiara i znaleźć słuszną odpowiedź, by zbliżyć się do Niego. Czynimy
taką refleksję codziennie, jeśli myślimy o Bogu. Nawet nie zdajemy sobie
sprawy, jednak wciąż próbujemy zrozumieć, jak możemy zbliżyć się do
Stwórcy, jak podobać Mu się mimo cielesnych ograniczeń. Takie ludzkie
analizy i rozważania są naturalne. Badamy nasze nastawienie serca, naszą
postawę wobec Boga. Wielu teologów czy filozofów religii stara się poznać,
zrozumieć oraz ocenić ludzkie dążenie do Boga. Nam może wydawać się
to zbędne, jednak sami to robimy - nieraz nieświadomie. Nasz umysł ciągle pracuje i próbuje pojąć, i wybrać najlepszą postawę serca wobec Boga.
Filozofowie religii czy fenomenologowie religii robią to tylko w bardziej
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uporządkowany sposób, starając się wyeliminować sprzeczności, które my
często ignorujemy. Oczywiście chrześcijanin nie musi się zajmować takimi
wnioskami, jednak warto by wiedział, że są osoby, które żywo interesują
się tokiem myślenia ludzi wierzących na temat Boga. Zauważmy, iż sami
w naszym zborze inaczej pojmujemy pewne rzeczy w temacie pobożności.
By poruszona kwestia była bardziej zrozumiała, podam pewne przykłady wypowiedzi filozofów religii. Francuski filozof Henry Dumery pisze tak:
Należy więc wyrzec się myśli o uczynieniu z filozofii abstrakcyjnej systematyki. Filozofia systematyzuje i unifikuje tylko żywego ducha, toteż jest pełnoprawną filozofią
zbawienia, krytyką życia, wiedzą praktyczną. Nie przeciwstawia się ona religii jako
rywalka lub konkurentka; zapewnia jej po prostu tylko środki do weryfikacji swoich
kategorii i schematów, umożliwia jej samorefleksję, której człowiek religijny (wierzący) nie podejmuje i podjąć nie może na poziomie własnego zachowania.1

W innym miejscu pisze:
(...) jeśli uważamy, że idea Boga, albo raczej sam Bóg, jest kresem przeżywanej intencji,
konkretnej aspiracji, to mowy być nie może o wtłaczaniu Go w przedmiotowość.2

Ostatni fragment, którym chciałbym się podzielić, pochodzi z pracy Karla
Jaspersa:
Nie sposób uchwycić Boga, tak jak się chwyta rzecz. Jestem pewien, że Bóg
istnieje, ponieważ mocą Jego decyzji ja istnieję. Ta pewność nie dozwala na
zamknięcie Boga w jakiejś formule, ale sprawia, że staje się On dla istnienia
obecnością.3
1
2
3

Henry Dumery, Problem Boga w filozofii religii, s. 52.
Tamże, s. 53.
Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, s. 58.

- 14 -

Zapomniana Droga

Powodem, dla którego pozwoliłem sobie zacytować tych filozofów ( Jaspers
jest również egzystencjalistą), jest ukazanie ich dążeń do zbudowania usystematyzowanych refleksji na temat Boga i możliwości człowieka w dosięgnięciu Go. Oczywistym faktem jest, że są tylko omylnymi ludźmi, których
opinie mogą mijać się z prawdą, jednak biorąc poważnie pewne aspekty
ludzkiego życia, jak wiara w Boga, czynią świadomie i w sposób uporządkowany rzeczy, które my w naszych codziennych refleksjach nie zawsze potrafimy doprowadzić do końca.
Pragnę ukazać czytelnikowi, że wiara w Jezusa, w Boga, nie jest antyintelektualna. Bóg dał nam intelekt, byśmy go używali - nie tylko do
aspektów czysto pragmatycznych czy praktycznych, ale również tych, co
wzbogacają naszą myśl i wnętrze. Refleksja i rozmyślanie nad Bogiem, nie
są bezużyteczne, a prócz wzbogacenia myśli, ukazują postawę naszego serca
poszukującego Boga i ukazują nasze motywacje.
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Czy szliście kiedyś leśną drogą? A może wędrowaliście górskimi ścieżkami? Zazwyczaj drogi wyglądające na bardziej uczęszczane wydają się bezpieczniejsze.
Dzieje się to między innymi dlatego, że widząc drogę, którą szło więcej osób,
nabieramy do niej zaufania. Nic nie musimy o niej wiedzieć, po prostu wszyscy nią idą, tak więc musi być odpowiednia. Czy zaprowadziła was kiedyś taka
droga w grząskie bagno lub na strome urwisko? W jednej chwili uświadamiamy
sobie, że jednak ta droga nie jest tak bezpieczna, jak nam się wcześniej wydawało. Uświadamiamy sobie, że te wszystkie osoby przed nami, które ją wydeptały,
dając jej pozory bezpieczeństwa, też się myliły. Szły również tym owczym pędem, widząc, jak droga jest często używana i zaufali jej. Nieraz, gdy rozejrzymy się
uważnie, zauważamy po chwili, że gdzieś obok była również droga, jednak jakby
bardziej zarośnięta. Będąca niemym świadkiem tego, że większość może się mylić.
Droga nie staje się właściwą tylko dlatego, że więcej osób nią poszło - ona nadal
prowadzi na bezdroża. Choćby cały świat nią ruszył, to nie zmieni tego faktu.
Jezus porównał się właśnie do drogi, jednak nie do tej często uczęszczanej, tej gładko wydeptanej, ale do tej mniej widocznej, tej wąskiej, tej, która
zapewne na pierwszy rzut oka nie wzbudza takiego zaufania jak droga szeroka. Jego porównanie miało głęboką treść. Prawda nie przestaje być prawdą,
choćby wszyscy ją odrzucili. Tak samo kłamstwo zawsze pozostanie kłamstwem, choćby największe autorytety wypowiadały się inaczej na jego temat.
Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła
na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie
poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.

Ew. Jana 1: 9-11

Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli
wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Ew. Jana 8:31
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Prawda jest największą wartością, jest jedyna, jest święta. Tak jak Jezus - On
jest tą prawdą. Jego Słowo, niezależnie ilu w nie uwierzy, jest prawdą jedyną,
niezmienną.
Jezus wiedział, że choć to On jest niekwestionowaną Prawdą, to będzie
tą niepopularną drogą, On wiedział bardzo dobrze, że będzie tą niepopularną drogą, tą zarośniętą z powodu rzadkiego uczęszczania. Inne „prawdy”
będą widoczne, będą popularne, będą uznawane przez ogół społeczeństw.
Powielać będą stare kłamstwo, że droga uczęszczana jest prawdziwa.
Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może
mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie
mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie,
bo z Boga nie jesteście.

Ew. Jana 8:45-47

Świat nie chce uwierzyć w słowa Jezusa. Jakże przykre i tragiczne jest, że
ludzie wierzą tym, którzy popularnością próbują uwierzytelnić swoje kłamstwa. Dziś napotykamy wielu, którzy będąc w różnych ruchach „chrześcijańskich” starają się przekonywać do swoich kłamstw, zwodząc ludzi na manowce
i bezdroża błędu. Dziś jednym z takich szerokich dróg jest tzw. Ruch Charyzmatyczny. Stał się on bardzo popularny w całym chrześcijańskim świecie.
Według Międzynarodowego Słownika Pentekostalnego i Ruchu Charyzmatycznego, na świecie istnieje więcej niż dwadzieścia tysięcy odrębnych grup lub denominacji charyzmatycznych i zielonoświątkowych. Ruch Zielonoświątkowy
czy inaczej Charyzmatyczny, powstał na początku XX wieku. Wtedy właśnie
Charles Parham założył w stanie Kansas seminarium teologiczne, niezwiązane z żadnym kościołem. Nie była to wyższa uczelnia teologiczna w naszym
rozumieniu, a raczej kolegium biblijne. Parham zainteresował się fragmentami z Pisma Świętego, które mówią o zjawisku zwanym chrztem w Duchu
Świętym. Uznał mianowicie, że często chrzest w Duchu Świętym następował
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jakiś czas po nawróceniu człowieka. Pojawiło się pytanie, czy przypadkiem
my chrześcijanie nie przegapiliśmy ważnego, żeby nie powiedzieć kluczowego zjawiska w naszym życiu chrześcijańskim, bez którego nie jest wręcz
możliwym prowadzić owocne życia dla Boga? Skoro tylko padła twierdząca
odpowiedź, pojawił się nowy problem, mianowicie jak możemy być pewni, że
przeżycie chrztu w Duchu Świętym stało się naszym udziałem. Zaobserwowano, że w Dziejach Apostolskich temu przeżyciu zawsze towarzyszył dar
języków, czyli natchnione przez Ducha Świętego mówienie obcymi językami
ludzkimi. Jako pierwsza dar przemawiania takimi językami, a co za tym idzie,
przeżycie chrztu w Duchu Świętym otrzymała Agnes Ozman. Nie długi czas
potem ochrzczony został sam dyrektor seminarium Charles Parham. Parham
był przekonany, że mają dar mówienia zagranicznymi językami, wysłał więc
misjonarzy do Afryki w przekonaniu, że porozumieją się z tubylcami. Ci
jednak wrócili bezowocni, powiedzieli Parhamowi, że to nie ten sam dar, co
jest w Biblii, bo nikt ich nie rozumiał. Wtedy zaczęli szukać wytłumaczenia
i doszli do wniosku, że posiadają dar mówienia językami anielskimi. Od tego
czasu zaczęto lansować naukę o konieczności doświadczenia drugiego błogosławieństwa Ducha Świętego, które polega na wyzwoleniu Jego mocy, a przez
to wyposażeniu chrześcijanina do służby i owocnego życia duchowego.
Już na początku istnienia ruchu nastąpiły podziały między charyzmatykami. W chwili obecnej istnieje wiele denominacji oraz pojedynczych
zborów typu zielonoświątkowego. Generalnie możemy wyróżnić dwie cechy, które zaliczają dane ugrupowanie do nurtu charyzmatycznego. Są to:
• wiara w dwa następujące po sobie i różne od siebie przeżycia: narodzenie
na nowo oraz chrzest w Duchu Świętym rozumiany jako wyposażenie
w moc;
• przekonanie, że ekstatyczne charyzmaty wymienione w Nowym Testamencie, są dostępne w czasach nam współczesnych, takie jak na przykład
uzdrawianie, prorokowanie, mówienie innymi językami itp.
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W obrębie ruchu zielonoświątkowego należy wyróżnić co najmniej trzy nurty:
• ugrupowania pierwszej fali: do nich zaliczymy klasycznych zielonoświątkowców, którzy są przekonani, że mówienie językami jest znakiem koniecznym przeżycia chrztu w Duchu Świętym;
• ugrupowania drugiej fali: najczęściej będące częścią dużych tradycyjnych denominacji (np. Kościoła katolickiego lub anglikańskiego). Kładą równy nacisk na
wszystkie dary duchowe i zwykle odżegnują się od faworyzowania glosolalii;
• ugrupowania trzeciej fali: rekrutują się z kościołów powstałych w latach 70.
i później. W obliczu błędnego zidentyfikowania chrztu w Duchu Świętym
jako przeżycia wyposażającego w moc, przeżycie to zwykli określać innym
terminem, np. „drugim błogosławieństwem”. Drugie błogosławieństwo
Ducha Świętego nie musi być potwierdzone darem języków.
Ruch charyzmatyczny na łonie Kościoła katolickiego
Szczególnie ciekawym przejawem przebudzenia zielonoświątkowego jest
jego obecność na łonie Kościoła katolickiego. Zetknięcie się obu prądów
teologicznych nastąpiło przede wszystkim podczas Soboru Watykańskiego II, na który zostali zaproszeni przedstawiciele amerykańskich kościołów charyzmatycznych z Davidem du Plesi, który paradoksalnie jakiś czas
przedtem został z jednego z takich ugrupowań ekskomunikowany. Teologia
zielonoświątkowa została przyjęta w Kościele katolickim z otwartymi rękoma, czego efektem są liczne organizacje o charakterze charyzmatycznym
działające w obrębie tego Kościoła. Najlepszym przykładem będzie tutaj
Odnowa w Duchu Świętym.
Bezsprzecznie mamy tutaj do czynienia z synkretyzmem religijnym
w obrębie chrześcijaństwa, doszło bowiem do połączenia się dwóch systemów teologicznych, które są ze sobą zupełnie niekompatybilne. Ortodoksja
katolicka głosi, że inicjacyjne przyjęcie Ducha Świętego następuje w czasie
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chrztu wodnego. Mamy co prawda w katolicyzmie do czynienia z tzw. sakramentem bierzmowania, ale ten ma zupełnie inną genezę i nigdy nie był
łączony (z wyjątkiem starych opracowań apologetycznych, które próbowały
wykazać starożytne pochodzenie tego sakramentu) z czymś, co Biblia nazywa chrztem w Duchu Świętym.
Dochodzi z tego powodu do wielu nieporozumień. Młody katolik,
który wierzy, że otrzymał dar Ducha Świętego na chrzcie, został konfirmowany podczas sakramentu bierzmowania, ni stąd, ni zowąd jest nakłaniany
do ponownego przyjęcia, czy też wyzwolenia Ducha Świętego, tak jakby posługa biskupa przy nałożeniu rąk była nieskuteczna albo nie wystarczająca.
Niektórzy próbują godzić to, nazywając prośbę o chrzest w Duchu Świętym
świadomym przyjęciem sakramentu bierzmowania. Tak więc bierzmowanie
to świadome przyjęcie Ducha Świętego udzielonego podczas chrztu wodnego, a chrzest w Duchu Świętym to świadome przyjęcie bierzmowania.
Totalny bałagan.4
Zapoznajmy się jeszcze z garścią informacji na temat ruchu charyzmatycznego:
Wielu charyzmatyków i zielonoświątkowców będących zwolennikami nauk Ruchu Późnego Deszczu głosi, iż jesteśmy świadkami stopniowej
„odnowy Kościoła”, która rozpoczęła się w czasach Marcina Lutra, który
przywrócił naukę o zbawieniu polegającym na usprawiedliwieniu z wiary,
z kolei Wesley zapoczątkował ruch uświęcenia, następnie pojawiło się mówienie innymi językami (dzięki przebudzeniu na Azusa Street), a obecnie
Duch „przywraca służbę proroków i apostołów”, którzy ustanowią nowy
rząd w Kościele. Przygotowania te mają na celu doprowadzenie Kościoła
do ostatecznego triumfu, jakim ma być jego panowanie na ziemi. George
Warnock przedstawił ów plan w swojej książce dotyczącej świąt obchodzonych przez Izraelitów - Chrystus wypełnił Paschę, wylanie Ducha miało
4

Z witryny internetowej www.kosciol.pl
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odzwierciedlać Święto Pięćdziesiątnicy, a Święto Szałasów znajdzie swoje
spełnienie w Kościele dni ostatecznych. Kościół będzie wówczas panował
nad swymi nieprzyjaciółmi, gdyż otrzyma wszelką moc i władzę - tak jak
odebrał ją od swego Ojca Pan Jezus [Mt 28,18].
Według niektórych nauczycieli tego ruchu, „nowa rzecz” przychodziła falami. Paul Cain nazywa obecną falę „Trzecią Falą” (podobnie jak C.
Peter Wagner i inni). Istnieje wiele definicji owych „duchowych poruszeń”.
„Pierwszą falą był ruch zielonoświątkowy, druga fala to ruch charyzmatyczny, a Trzecia Fala jest inna niż poprzednie, lecz zawiera pewne elementy
zarówno z pierwszej jak i drugiej fali”.5
Zapoznajmy się z ważnymi przedstawicielami Ruchu Charyzmatycznego, oto kilku z nich:
C. Peter Wagner - Apostoł Horyzontalny
Prezes organizacji Global Harvest Ministries/The Observatory i kanclerz
Wagner Leadership Institute [Wagnerowski Instytut Przywództwa]. Przez
około dwie dekady Peter Wagner uczestniczył w wielu światowych poruszeniach Ducha Świętego. Ta ekscytująca podróż rozpoczęła się w 1982 roku,
gdy wraz z Johnem Wimberem prowadzili „kurs cudów, znaków i wzrostu
Kościoła” w seminarium Fullera. Jako szczery rzecznik modlitwy za chorych, tworzenia map duchowych, pokuty identyfikacyjnej, odrodzenia służby
apostołów i proroków w Kościele, a także służby uwalniania od demonów,
Peter stał się pionierem na arenie walki duchowej. Być może największym
dotychczasowym jego wkładem jest niezmordowany wysiłek w promowaniu
strategicznej i efektywnej modlitwy. „Moim mentorem, który pomógł mi
w przesunięciu paradygmatu myślenia w kierunku tego, co nazywam teraz
duchowymi prawami wzrostu Kościoła, był John Wimber, założyciel sieci
kościołów Vineyard [Association of Vineyard Churches] i organizacji Vi5

www.ulicaprosta.lap.pl
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neyard Ministries. Wtedy rozpoczął się drugi etap moich poszukiwań, kiedy
to najpierw skoncentrowałem się na związku pomiędzy ponadnaturalnymi
znakami i cudami a wzrostem Kościoła oraz na modlitwie i walce duchowej.
To było we wczesnych latach 80. i trwało do połowy lat 90. Trzeci etap moich
poszukiwań trwa obecnie i jest skupiony na Nowej Reformacji Apostolskiej”.
Cindy Jacobs - Prorokini
Organizacje „Generałowie Wstawiennictwa” oraz „Centrum Jozjasza” [The
Josiah Center] są powszechnie uważane za jej prorocze powołanie, a jej
służba zmierza ku niesieniu wglądu i duchowego przełomu w życiu jednostek, kościołów, regionów i narodów. Cindy i jej mąż Mike są aktywnymi członkami kościoła Spring Harvest Fellowship, którego pastorem jest
Dutch Sheets. Dodatkowo, Cindy usługuje jako koordynator Sieci Walki
Duchowej [Spiritual Warfare Network] w Stanach Zjednoczonych (szefem sieci na skalę światową jest C. Peter Wagner). Ostatnio Cindy naucza
o „Kościele trzeciego dnia w nowym tysiącleciu”.
Paul Cain - Prorok
Założyciel Shiloh Ministries i „Sanktuarium prorockiego”. W październiku
2000 roku wraz z Mike’m Bickle ogłosili „Rozszerzoną wizję Sylo”. Starożytne miasteczko Sylo za czasów Sędziów było miejscem spoczynku Arki
Przymierza. Tam właśnie lud Boży udawał się na modlitwę, by uwielbiać
Pana, szukać Jego oblicza i słuchać Jego głosu. We wczesnych latach 50.
[jeszcze za czasów współpracy z Williamem Branhamem - red.] Pan objawiał Paulowi Cainowi na różne sposoby swoje pragnienie wzbudzenia generacji „bezimiennych ludzi”, którzy mieliby być częścią ogólnoświatowego
przebudzenia czasów ostatecznych - zwykłych mężczyzn i kobiet ubłogosławionych niezwykłymi darami i namaszczeniem. W 1997 roku zakupiono
w południowej części Kansas City 37 ha ziemi, by założyć tam Centrum
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Wypoczynku dla Proroków, które mogłoby się przyczynić do wypełnienia
wizji Sylo. Oprócz tego poruszenia Bożego byłby widoczny fakt, że Ciało
Chrystusa usługuje sobie nawzajem w pełni Ducha Świętego i Jego darów [Ef. 4:11-13]. Jednym z rezultatów będzie to, że chrześcijanie na całym świecie rozróżnią proroczy głos Pana, dzięki któremu będą głęboko
umacniani, zachęcani oraz zachęcą innych. Służba w Sylo dzięki Bożej łasce
będzie służyć właśnie temu celowi. Rada nadzorcza organizacji Paul Cain
Ministries w pierwotnym składzie: Jack Deere, Mike Bickle, Rick Joyner,
Paul Cain i John Wimber.
John Paul Jackson - Prorok
Założyciel Streams Ministries International. Idzie w pierwszym szeregu
proroków od ponad 20 lat. Jako założyciel Streams Institute for Spiritual
Development [Instytut duchowego rozwoju „Strumienie”], John Paul podróżuje po całym świecie, usługując w dziedzinie darów objawieniowych
[w j. angielskim: revelatory] jak sny, wizje i inne ponadnaturalne przeżycia.
John Paul służył jako pastor w dwóch kościołach. Należał do grona przywódców Vineyard Christian Fellowship w Anaheim, stan Kalifornia oraz
Metro Christian Fellowship w Kansas City, stan Missouri. Wielka miłość
do Ciała Chrystusowego spowodowała, że założył organizację Streams Ministries International, pomagającą, zachęcającą, motywującą i wyposażającą
jednostki do chodzenia w większej dojrzałości, mądrości i świętości.

{

Od redakcji: John Paul Jackson jest najlepiej znanym w Polsce
przedstawicielem tzw. „proroków z Kansas City”, których służba w tamtejszym Metro Christian Fellowship zakończyła się
skandalem. [pełne dossier na temat ich zwodniczej działalności
w latach 80. oraz jej owoców można znaleźć pod adresem www.
banner.org.uk
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John Paul Jackson zajmuje się ostatnio intensywnie wykładaniem snów,
a ostatnio wydał coś w rodzaju „sennika chrześcijańskiego”. Za jedyne 35
USD można się z niego dowiedzieć np. że gdy śnią nam się aligatory, oznacza to werbalny atak na naszą osobę [bo szeroko rozwierają paszcze!] i że
sny kolorowe są od Boga, a czarno-białe dotyczą zwykle walki duchowej
[źródło: rozmowa JPJ z Benny Hinnem w jego programie „This Is Your
Day” z 20 maja 2002, pełny transkrypt dostępny w naszej redakcji]. W Polsce powstają już szkoły JPJ (np. w Kielcach).
Bliskim współpracownikiem Jacksona jest Brian Hayes, który krąży
po naszym kraju i regularnie odwiedza zbory w Gorzowie, Kielcach, Kaliszu, Koszalinie, Krakowie, Legnicy i Wrocławiu. W latach 80. współpracował z katolickim ruchem charyzmatycznym, potem z Johnem Wimberem,
a wreszcie z Johnem Paulem Jacksonem podczas dwóch konferencji w Polsce w latach 1997 i 2000. Współpracuje również z Paulem Cainem, Jackiem
Deere, Francisem Frangipanem i Jackiem Frostem. Powyższe informacje
pochodzą z jego własnej strony internetowej [Źródło: www.vintage.org.uk].
(W 2015 roku John Paul Jackson zmarł na nowotwór złośliwy – przyp. autora).
Kenneth Hagin
Przytoczymy najpierw pewną dawną, ale wciąż aktualną wypowiedź sławnego pastora z obozu „Kingdom Now” (dominionizm), Earla Paulka z Atlanty,
który wygłosił kiedyś następujące słowa: „Efezjan 2:20 mówi, że Kościół jest
zbudowany nie na Jezusie (wielu ludzi o tym nie wie), ale zbudowany jest
na apostołach i prorokach, a Jezus jest kamieniem węgielnym. On jest kamieniem węgielnym, lecz apostołowie i służba proroków są fundamentem.
Bóg wzbudza dzisiaj proroków. Nie mam nawet cienia wątpliwości, że Oral
Roberts jest prorokiem dla Kościoła, aby przywrócić służbę uzdrawiania.
Wielu z nich - Branham i wielu innych - wierzę, że Haginowie i Copelandowie, mimo iż istnieją tutaj pewne różnice doktrynalne, przywrócili nam
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zrozumienie mocy zawartej w Bożym Słowie. Oni byli apostołami w tej
dziedzinie. Wierzę, że są też inni apostołowie i prorocy, których Bóg obecnie wzbudza”. W książce „Triumfujący Kościół”, Kenneth Hagin napisał:
„Nie ma żadnego objawienia Bożego poza Słowem. Każde objawienie, które przychodzi od Ducha Świętego, jest zgodne ze Słowem. Odchodząc od
Słowa, ludzie wchodzą na terytorium diabła. Mówią, że idą za Duchem, ale
nie można iść za Duchem Świętym w oddzieleniu od Słowa” (s. 206). Brzmi
to bardzo poprawnie i biblijnie, ale problem polega na tym, ze owa zasada
nie jest przestrzegana przez niego w praktyce. Podajemy poniżej przykłady
pewnych niezgodnych z Biblią objawień Kennetha Hagina seniora, zawartych w jego książkach [których to objawień nigdy publicznie nie odwołał]:
„Dlaczego On [ Jezus] musiał się narodzić na nowo [w hadesie]? Dlatego,
że stał się tak jak my - odłączony od Boga. Zakosztował śmierci duchowej
za każdego człowieka. Jego duch, Jego dusza poszły do hadesu zamiast nas
[Hebr. 2:9]. Fizyczna śmierć nie mogła usunąć naszych grzechów. To On
przeżył śmierć za każdego człowieka - była to śmierć duchowa. Jezus jest
pierwszą osobą, która narodziła się na nowo (przeżyła nowonarodzenie).
Dlaczego Jego duch musiał się na nowo narodzić? Ponieważ został odłączony od Boga”. „Śmierć duchowa oznacza odłączenie od Boga. W momencie,
gdy Adam zgrzeszył, nastąpiło zerwanie jego więzi z Bogiem. Śmierć duchowa oznacza coś więcej niż tylko odłączenie od Boga; jest ona jednoznaczna z PRZYJĘCIEM NATURY SZATANA” (podkreślenie w tekście
oryginalnym). „Nigdy nie będziesz w stanie w pełni zrozumieć autorytetu
w imieniu Jezus, dopóki nie przyjmiesz tego faktu. Tam, na dole, w więzieniu cierpienia - w samym piekle - Jezus zaspokoił wymagania sprawiedliwości za każdego z nas, ponieważ umarł zamiast nas. Bóg w niebie rzekł:
„Już wystarczy”. I wzbudził Go z martwych. Wybawił Jego ducha i duszę
z piekła - wzbudził Jego ciało z grobu i rzekł: `Ty jesteś moim Synem.
Dzisiaj Cię zrodziłem`. W swoich książkach Hagin obszernie opisuje licz- 26 -
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ne wizje i spotkania twarzą w twarz z Jezusem (zupełnie jak Rick Joyner
i Benny Hinn), podczas których odbierał naukę, jaką później głosił. Oto
fragmenty niektórych: Duch Święty zabrał Hagina w kosmos, gdzie ukazał
mu się jakiś jeździec zmierzający w jego stronę z kierunku zachodniego. Jeździec podał Haginowi zwój do przeczytania, ale Hagin zaniemówił do tego
stopnia, że ów jeździec musiał na niego nałożyć ręce i rozkazać mu czytać
w imieniu Jezusa Chrystusa wszystkie objawienia, jakie były tam zawarte.
Podczas odczytywania tych proroctw Hagin otrzymał wizję tego, co miało
wkrótce nastąpić.
„Zwój był napisany w pierwszej osobie i wydawało się, że to słowa
samego Jezusa. Czytałem: `Ameryka dostaje swoją ostatnią szansę. Niektóre
narody już otrzymały swoją ostatnią szansę i nigdy nie dostaną kolejnej”.
(...) „Koniec wszystkiego już się zbliża` (...) Jezus rzekł również, że to jest
ostatnie wielkie przebudzenie. `Wszystkie dary Ducha będą się manifestowały w Kościele dni ostatecznych i Kościół będzie wykonywał większe rzeczy niż nawet za dni apostołów. Będzie miał większą moc, znaki i cuda niż
te zapisane w Dziejach Apostolskich (…) W dniach ostatecznych, w których obecnie żyjemy, coraz więcej będziemy oglądać cudów, bo to jest czas,
kiedy dar czynienia cudów będzie bardziej obecny niż przedtem (...) Wielu
z Moich uczniów nie przyjmie poruszenia Mego Ducha i odejdzie - nie
będą gotowi na Moje powtórne przyjście. Wielu zostanie zwiedzionych
przez fałszywych proroków i cuda szatana, ale idź za Słowem Bożym, Duchem Bożym i za Mną, a nie zostaniesz zwiedziony. Gromadzę teraz mój
lud i przygotowuję ich, bo nie ma już wiele czasu`.”. Była to typowa wizja
Ruchu Późnego Deszczu, z którym Hagin jest związany od samego początku. O zjawiskach, jakie pojawiają się dzisiaj w ruchu Toronto Blessing
czy ruchu „proroczym” (np. Rick Joyner i jego koledzy z Kansas City Prophets) - między innymi o ukazywaniu się `obłoku chwały` (nieraz błękitnego) podczas zgromadzeń, Kenneth Hagin pisał już dawno temu: „Obłok
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chwały wciąż często się pojawia na naszych nabożeństwach i spotkaniach.
Ludzie to widzieli. Wypełnia on całe pomieszczenie. Czasami, gdy głoszę
lub nauczam, obłok się pojawia i zasłania wszystko tak, że nikogo nie widać.
Ale zwykle po prostu wisi nad głowami zebranych”. Wracając do poprzedniej wizji Hagina: Po odczytaniu zwoju, Hagin został zabrany na jeszcze
wyższą płaszczyznę, gdzie spotkał Jezusa. „Wejdź wyżej. Podejdź do Bożego
tronu! Znowu ujrzałem Jezusa (...) Razem poszliśmy do nieba. On podszedł
do Bożego tronu, a ja patrzyłem na Boga w całej Jego wspaniałości. Nie widziałem Bożej twarzy, tylko zarys Jego postaci. Wówczas Pan rzekł do mnie:
`Wyprostuj rękę!` Pan trzymał swoją rękę tuż przede mną i popatrzyłem
na Jego dłonie (...) W Jego dłoniach zamiast blizn ujrzałem rany, jakie Mu
zadano przy ukrzyżowaniu - dziury, do których mogłem włożyć cały palec
(...) Gdy tak patrzyłem na rany w Jego dłoniach (...) On włożył palec swojej
prawej ręki do mojej prawej dłoni, a potem do lewej. W momencie, gdy
to zrobił, moje ręce zaczęły płonąć, jakby ktoś położył na nich rozżarzone
węgielki. Wówczas Jezus kazał mi przed sobą uklęknąć. Kiedy to uczyniłem,
położył ręce na mojej głowie mówiąc, że powołał mnie i dał mi szczególne
namaszczenie, bym usługiwał chorym. Pouczył mnie, gdzie mam kłaść ręce,
gdy będę się modlił o chorych - należy je kłaść po obu stronach ciała. Jeśli
poczuję, że ów ogień zaczyna przeskakiwać z ręki do ręki, wówczas będzie
to oznaczać, że demon lub zły duch jest obecny w tym ciele i to on powoduje cierpienie (...) Jeśli zaś ten ogień czy namaszczenie nie przechodzi z ręki
do ręki, oznacza to, że jest to zwykła choroba, która wymaga cudu uzdrowienia. Mam się modlić o tę osobę w imieniu Jezusa i jeśli ona przyjmie to
i uwierzy, namaszczenie opuści moje ręce i wejdzie do jej ciała wyganiając
chorobę i dając uzdrowienie”. Jest rzeczą właściwie niemożliwą, żeby Jezus miał rany w dłoniach, gdyż naukowo zostało stwierdzone, iż Jezus, jak
i wszyscy ówcześni skazańcy, został przebity gwoździami najprawdopodobniej w nadgarstkach, bo dłonie nie byłyby w stanie utrzymać ciężaru ciała.
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Jezus, który ma rany w dłoniach, jest albo innym Jezusem, albo wytworem
wyobraźni Hagina. K. Hagin próbował uzasadnić swoją wizję biblijnie, wg
Ew. Jana 20:25, gdzie ap. Tomasz również mówi, że jeśli nie włoży palca
w Jego rękę, to nie uwierzy. Ale Hagin być może nie wiedział, iż Żydzi używając słowa `ręka`, mają na myśli całą część kończyny od łokcia w dół, a nie
tylko dłoń. Po tym szczególnym powołaniu, jakie Hagin otrzymał od `Jezusa`, wcale nie palił się do wykonywania służby uzdrowiciela, ze względu na
kontrowersje, jakie wywoływała podczas „przebudzenia uzdrowieniowego”
lat 50. Dlatego został przez „Jezusa” skarcony oraz zachęcony następującą
„obietnicą”:
„Pójdę z tobą i będę stał obok ciebie, gdy będziesz się modlił o chorych i wielokrotnie będziesz w stanie nawet Mnie zobaczyć (...) otworzę
także nieraz oczy innym, by Mnie również widzieli stojącego przy Tobie.”
W roku 1958 w Port Natches w Texasie znowu ukazał mu się „Jezus”, ale tym razem nie przyszedł sam, lecz z aniołem. `Wtedy, wskazując
na anioła stojącego obok Niego, rzekł: - To jest twój anioł. - Mój anioł? spytałem. - Tak, twój anioł i jeśli go przyjmiesz, będzie ci się ukazywał tak,
jak Ja od czasu do czasu i będzie cię prowadził oraz dawał rady w sprawach
życiowych, gdyż aniołowie to są duchy służebne posłane do tych, którzy są
dziedzicami zbawienia.` [Hbr. 1:14].
Jedna z najbardziej znanych wizji Hagina dotyczy nauki, jaką otrzymał od samego Jezusa na temat duchowego autorytetu wierzącego człowieka. Pewnego dnia znowu odwiedził go ów „Jezus” i prowadzili ze sobą rozmowę. Aż tu znienacka ukazał się w pokoju demon w postaci małpy, który
zaczął wydawać denerwujące okrzyki, zagłuszając w ten sposób głos Jezusa.
Rozmowa z „Jezusem”, jeszcze zanim ów demon się pojawił, polegała na
pouczaniu Hagina na temat duchowej walki: „Pan rzekł: Istnieją cztery poziomy: (1) zwierzchności; (2) moce; (3) władcy królestwa ciemności tego
świata; (4) złe duchy w okręgach niebieskich i na wysokościach (...). Naj- 29 -
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mocniejsze duchy, z jakimi musisz się rozprawić, to władcy królestwa ciemności tego świata. To one panują nad niezbawionymi ludźmi i wszystkimi,
którzy są w ciemności. One sprawują nad nimi władzę i kontrolę”. Podczas
tej właśnie konwersacji ukazał się małpi demon, który im przeszkadzał. Jezus nie miał mocy, by demona wygonić, ani demon się Go wcale nie bał.
W końcu Hagin nakazał mu „zamilknąć w imieniu Jezusa”. Po zwycięstwie
HAGINA nad demonem Jezus wytłumaczył, dlaczego On sam nie miał
tej mocy: „Wciąż zastanawiałem się, dlaczego Jezus nie powstrzymał tego
złego ducha od przeszkadzania nam i oczywiście Jezus wiedział, o czym
myślę. Powiedział: „Gdybyś ty czegoś z tym nie zrobił, Ja nic bym tutaj nie
poradził”. Hagin od razu skorygował Jezusa, że przecież to niemożliwe, by
On nie mógł niczego zrobić - pewnie miał na myśli, że nie chciał zgromić
demona. Jezus na to odpowiedział, że naprawdę nie mógł niczego zrobić.
Hagin na to zaczął protestować i się z tym nie zgadzać, ale wówczas Jezus
mu rzekł: „Czasami twoja teologia potrzebuje właściwego naprowadzenia”.
Wówczas Hagin podszedł do tematu bardziej „teologicznie”: „Panie, mimo
iż widzę Ciebie własnymi oczyma i słyszę Twój głos własnymi uszami, nie
mogę tego przyjąć dopóki mi tego nie udowodnisz według Słowa Bożego
(...) Nie przyjmę żadnej wizji, żadnego objawienia, jeśli nie jest ono poparte
Słowem Bożym”. Ów „Jezus” pokazał Haginowi wersety mówiące o autorytecie wierzącego nad demonami. Powiedział mu, że nigdzie w Nowym
Testamencie nie jest napisane, że mamy prosić Jezusa, aby zwalczył szatana
czy demony za nas. Bóg nie może niczego zrobić szatanowi na ziemi, ponieważ autorytet oddał Kościołowi. Jeśli my się z szatanem nie rozprawimy,
to nie wykonamy Bożego planu i polecenia. Jezus już zakończył swe dzieło
jeśli chodzi o pokonanie diabła, a reszta zależy już tylko od nas - od Jego
Ciała na ziemi - gdyż Bóg oddał nam swoją moc i sam nic tu legalnie uczynić nie może, bez naszego „pozwolenia” i współpracy. Obrońcy K. Hagina
na pewno teraz powiedzą, że tamte nauki były przez niego głoszone już pół
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wieku temu i dzisiaj od nich odstąpił. Pisze ostatnio książki, które jakby
zaprzeczają obecnym naukom Ruchu Wiary o „pozytywnym wyznawaniu”
(przynajmniej w kontekście zdobywania w ten sposób dóbr materialnych
- czyli tzw. „ewangelii sukcesu”). Trudno powiedzieć czy Hagin naprawdę
uznał to za herezje i je porzucił, czy też po prostu chce (tak jak to robił
Benny Hinn) uchodzić za człowieka bardziej biblijnego niż reszta przedstawicieli Ruchu Wiary (herezje stają się coraz drastyczniejsze u jego uczniów)
z powodu krytyki, z jaką się spotkał cały ten ruch, a która podważała jego
reputację jako męża Bożego. (David Wilkerson przez kilka dziesięcioleci
bardzo jasno się na ten temat wypowiadał w swoich kazaniach).
Ale nawet jeżeli uznał swe nauczanie za błędne, dlaczego nigdy go nie
wycofał z obiegu? Jego książki nadal są sprzedawane i wznawiane, kasety rozprowadzane - dlaczego nigdy z niczego nie pokutował? Kiedy mu udowodniono plagiat materiałów E.W. Kenyona na podstawie porównania tekstu ich
książek (niemal kropka w kropkę te same słowa i treść), do tej pory temu
zaprzecza mówiąc, że to Duch Święty dał mu te same słowa. Hagin może
nie jest tak skrajny w swoich naukach jak jego następcy, ale nie ma u niego
śladu pokuty za fałsze, jakich kiedyś nauczał i propagował, nawet jeżeli dzisiaj
się od nich odcina i po prostu udaje, że ich nigdy nie było. Nie jest to dla nas
przykład męża Bożego godny naśladowania. Inni, mniej znani przywódcy np.
z ruchu tzw. Trzeciej Fali, mieli pokorę i odwagę, by publicznie wycofać swoje
dawne nauki i odciąć się od grupy Vineyard, tracąc przez to dawnych („ważnych”) przyjaciół i prestiż, ale zyskali za to uznanie w oczach prawdziwych
braci oraz niewątpliwie w oczach Boga. To jest przykład do naśladowania
- umieć publicznie przyznać się do grzechu i błędu, jeśli był to tak poważny grzech, jakim jest głoszenie fałszywej nauki w Kościele na szeroką skalę.
Ktoś, kto tego nigdy nie zrobił, nadal jest odpowiedzialny za to, czym karmił
„Boże owieczki” - nawet jeśli miało to miejsce wiele lat temu. Jako przykład
odpowiedzialnej postawy przytoczymy tutaj słowa Jima Bakkera - słynnego
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do niedawna nauczyciela Ruchu Wiary, który w 1989 roku trafił do więzienia
za defraudację finansową: „Spędzałem [w więzieniu] całe miesiące czytając
każde słowo wypowiedziane przez Jezusa. Przepisywałem je sam dla siebie
wielokrotnie i czytałem ponownie. Jeśli weźmiemy pod uwagę całe nauczanie
Biblii, to nie ma takiej możliwości, by na jego podstawie traktować bogactwo
materialne jako znak Bożego błogosławieństwa (...) Prosiłem Boga, aby mi
przebaczył (...) [grzech] głoszenia [ewangelii] ziemskiego sukcesu. (...) Dzisiaj wielu ludzi uważa, że dowodem Bożego błogosławieństwa nad nimi jest
nowy samochód, dom, intratny zawód i bogactwo (...). Jezus nie nauczał, że
bogactwo jest dowodem błogosławieństwa (...) mówił, że wąska jest droga
prowadząca do wiecznego życia i niewielu ją znajduje”.
Benny Hinn
Benny Hinn jest znany głównie ze swoich programów telewizyjnych i krucjat.
Czy jest prawdziwym nauczycielem? Czy może fałszywym? Czy jest prawdziwym prorokiem? Czy też fałszywym? Informacje zawarte w tej części artykułu
przydadzą się ludziom poszukującym odpowiedzi na te pytania. Będę przytaczał aktualne nauczanie i wypowiedzi Benny Hinna w konkretnych sprawach.
Stwierdził on, że Jezus zgrzeszyłby, gdyby nie Duch Święty: „Jezus przetrzymał
krzyż i patrzył na krzyż poprzez moc Ducha Świętego (...) Duch Święty utrzymywał Go w bezgrzesznym stanie. Biblia mówi, że ofiarował siebie bez skazy
przez Ducha. Uważajcie, to jest napisane tutaj: `O ileż bardziej krew Chrystusa,
który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy (...)`. A więc,
gdyby Ducha Świętego tam nie było, Jezus by zgrzeszył” [Benny Hinn, Praise
The Lord, TBN, kwiecień 1998]. Benny Hinn naucza, że Jezus zgrzeszyłby,
gdyby nie Duch Święty. To nauczanie jest fałszywe, ponieważ Jan Chrzciciel był
napełniony Duchem Świętym od urodzenia, a jednak nie był bezgrzeszny. Jezus został namaszczony Duchem Świętym w wieku lat 30. Co było wcześniej?
Był bezgrzeszny również przed momentem, gdy Duch Święty zstąpił na Niego.
- 32 -

Zapomniana Droga

Twierdzenie, że tylko dzięki Duchowi Świętemu Jezus nie zgrzeszył, jest równoznaczne z zaprzeczeniem, jakoby był On Bogiem w ludzkim ciele. A przecież
Jezus był równocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Nie
zgrzeszyłby nawet wtedy, gdyby Ducha Świętego przy Nim nie było, a Benny
Hinn jest fałszywym nauczycielem. Cytuje on również nauki o tym, że Jezus
przyjął na siebie naturę szatana: „On [ Jezus], który jest sprawiedliwy z wyboru,
powiedział: `Jedynym sposobem, w jaki mogę powstrzymać grzech, jest stanie się grzechem. Nie mogę go powstrzymać tylko w ten sposób, że pozwolę
mu się dotknąć; Ja muszę się nim stać`. Posłuchajcie tego! On, który z natury
jest Bogiem, stał się z natury szatanem w momencie, gdy stał się grzechem!”
[Benny Hinn, TBN, 1 grudnia 1990] (...) „Panie i panowie, wąż symbolizuje
szatana. Jezus Chrystus wiedział, że jedynym sposobem powstrzymania szatana
jest przyjęcie na siebie jego [szatana] natury. Co, co mówicie? Jakież to bluźnierstwo? Nie, posłuchajcie tego! On nie wziął moich grzechów na siebie; On stał
się moim grzechem. Grzech jest naturą samego piekła. Grzech uczynił szatana
szatanem. Jezus powiedział: „Ja stanę się grzechem! Pójdę do najciemniejszego
miejsca! Pójdę tam, skąd grzech pochodzi! Stanę się nim w całości!” Gdy Jezus
stał się grzechem, przyjął go od A do Z i powiedział: „Już dosyć!” Pomyślcie
o tym: On stał się ciałem, aby ciało mogło stać się jak On. On stał się śmiercią,
żeby umierający człowiek mógł ożyć. On stał się grzechem, by grzesznicy mogli
być w Nim sprawiedliwi. On przyjął naturę szatana, żeby wszyscy posiadający naturę szatana mogli mieć udział w naturze Boga” [Benny Hinn, TBN, 15
grudnia 1990]. Powyższe fałszywe nauki Benny Hinna dotyczą Jezusa, który
rzekomo przyjął na krzyżu naturę szatana. Jezus był naszą ofiarą zagrzeszną,
lecz nie stał się dosłownie grzechem - to uczyniłoby z Niego grzesznika, co
z kolei skaziłoby Go jako Baranka. Skażony Baranek byłby niegodny złożenia
ofiary za grzechy [Baranek miał być bez skazy! - J 1:29 i 1 P 1:18-19]. Przebywając tu, na ziemi, chrześcijanie nie są bezgrzeszni nawet po doznaniu duchowego odrodzenia, lecz gdy zostaniemy przemienieni w duchowe ciała, wtedy
- 33 -

Kamil Kranc

będziemy bez grzechu [I Kor. 15:40-52 i Rzym. 7:14-25]. Nauczanie o tym, że
Jezus dosłownie stał się grzechem i przyjął naturę szatana, jest herezją. Czyni
ona grzesznika ze Świętego Bożego, który według tej nauki zostałby skażony
i sam potrzebowałby Zbawiciela. Biblia niczego podobnego nie naucza. Benny Hinn naucza również, że chrześcijanie są małymi bogami: „Gdy mówicie:
„Jestem chrześcijaninem”, tak naprawdę mówicie po hebrajsku: „Jestem mesjaszem”. Innymi słowy, „Jestem małym mesjaszem chodzącym po ziemi”. To jest
szokujące objawienie (...). Mogę powiedzieć to w ten sposób? Jesteście małymi
bogami na ziemi” [Benny Hinn, Praise-a-thon, TBN, 6 listopada 1990].
Kenneth Copeland
Na początek przyjrzyjmy się Kennethowi Copelandowi. Jego nauki dotyczące Jezusa i Krzyża są w świetle Biblii herezją. Wiele osób powiada, że
nie należy atakować Kennetha Copelanda - odpowiadam, że ja go wcale nie
atakuję, lecz dzielę się informacją potrzebną w Ciele Chrystusa, a dotyczącą
nauczania o tym, co się stało na Krzyżu i co Jezus uczynił dla naszego odkupienia. Wielokrotnie słałem e-maile do organizacji Kenneth Copeland
Ministries, prosząc o oficjalne potwierdzenie fałszywego nauczania, że Jezus
umarł duchowo i poszedł do piekła po to, by tam cierpieć karę za nasze
grzechy i że był On [ Jezus] pierwszym, który narodził się na nowo. Informacje, którymi chcę się podzielić, pochodzą ze strony internetowej Copelanda oraz innych jego publikacji wydawanych drukiem. Wynika z nich
dobitnie, że Kenneth Copeland naucza wymienionych wyżej doktryn, a to
jest ważne dla Ciała Chrystusowego. List wysłany przez Kenneth Copeland
Ministries mówi, co następuje: „Brat Copeland postanowił, że nie będzie
odpowiadał nikomu, ani debatował z nikim, kto wyraża odmienne poglądy
niż on na temat Słowa Bożego [Tyt. 3:9; II Tym. 2:23-26]. Najczęściej
w takich przypadkach żadna ze stron nie zmienia swojego stanowiska, natomiast w wyniku dyskusji pogłębia się podział w Ciele Chrystusa. Walki
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i podziały nie są miłe Bogu [Przyp. 6:12-19; Rzym. 16:17; I Kor. 3:3-9;
Jak. 3:16-18]”. Rozumiem, że określone rozmowy z określonymi ludźmi
mogą być bezcelowe, lecz zależy to od dyskutantów i przedmiotu debaty.
Każdy może odmówić debaty na tematy biblijne z osobami o odmiennych
poglądach [jak to czyni Copeland], lecz taka postawa oznacza w istocie,
że nie widzimy potrzeby obrony ani dowodzenia swoich tez. Ja sam mógłbym publicznie ogłosić, że Jezus nie jest Synem Bożym i podać na to kilka argumentów, a następnie odmówić wszelkiej dyskusji z osobami, które
twierdzą, że jestem w błędzie. Jako powód unikania zarzutów podałbym
szlachetną niechęć do „wywoływania podziałów” w Ciele Chrystusa. Brzmi
to po prostu głupio, nieprawdaż? Kenneth Copeland bardzo dobrze wie, że
inni konfrontują jego nauczanie z Biblią i ostrzegają innych przed głoszoną
przezeń fałszywą doktryną, a jednak twierdzi, że źródłem inkryminowanych herezji nie jest on sam, lecz Słowo Boże. Cytat: „Napisano o mnie
różne ohydne książki, ponieważ powiedziałem, że Jezus umarł duchowo,
lecz prawda jest taka, że to nie ja tak twierdzę - tak mówi Biblia. Jezus stał
się naszym zamiennikiem. Gdyby nie umarł duchowo, my nie moglibyśmy
się duchowo odrodzić. Ale On umarł [duchowo]! Umierając na krzyżu został oddzielony od chwały Bożej. Stał się za nas grzechem i był posłuszny aż
do śmierci. Poszedł do otchłani piekielnych i cierpiał tam tak, jakby to On
był grzesznikiem”. [The Power of His Resurrection, Kenneth Copeland]
www.kcm.org/studycenter/articles/seasonal/power_of_resurrecion.html.
Kenneth Copeland na własnej stronie internetowej przyznaje, że
Jezus umarł duchowo i poszedł do piekła, żeby tam cierpieć jako grzesznik. Istnieją inne odnośniki potwierdzające fakt, że takie nauczanie istnieje.
W odpowiedzi na list wysłany do Kenneth Copeland Ministries [KCM]
w lipcu 2002 roku, a dotyczący doktryn Ruchu Wiary, czytamy [odpowiedź
datowana na sierpień 2002]:
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Miejsce określane jako piekło to Szeol lub inaczej Hades. Zanim Jezus umarł
i zmartwychwstał, w piekle przebywały duchy zmarłych ludzi. Było ono podzielone na dwie części, oddzielone od siebie wielką przepaścią. Po jednej stronie przebywały dusze sprawiedliwych, a po drugiej - dusze niesprawiedliwych. W przypowieści o Łazarzu i bogaczu Jezus mówi, że dusze niesprawiedliwych cierpiały
męki, natomiast dusze sprawiedliwych zaznawały pociechy na łonie Abrahama.
Podczas, gdy ciało Jezusa spoczywało w grobie, Jego duch został posłany do
piekła. Nie poszedł on po prostu na „łono Abrahama”, lecz w czeluść piekielną,
aby tam cierpieć za zdradę Adama i nasze grzechy” [część listu odpowiadająca
na pytanie „Czy Jezus poszedł do piekła i dlaczego?”]. Tym, którzy niedowierzają,
polecam lekturę ostatniego rozdziału cytowanej powyżej książki. Kenneth Copeland naucza również, że Jezus przyjął na krzyżu naturę szatana i dosłownie
stał się grzechem. Przeczytajcie uważnie następujące fragmenty nauk płynących
z KCM na temat wydarzeń, jakie rozegrały się na Krzyżu: „A teraz powiem coś, co
powinniście sobie przyswoić. Kiedy [Jezus] wisząc na krzyżu powiedział „Wykonało się”, nie mówił o planie odkupienia - plan odkupienia dopiero się zaczął. Przed
Nim były jeszcze trzy dni i trzy noce, przez które musiał przejść, zanim wstąpił do
tronu” [Kenneth Copeland, What Happened From the Cross to the Throne KCM,
strona druga taśmy]. „Musicie zdać sobie sprawę, że On [Jezus] umarł; musicie
sobie uświadomić, że On poszedł do piekła jako śmiertelny człowiek, który stał się
grzechem. Lecz nie pozostał tam, dzięki Bogu. Narodził się na nowo w piekielnej
otchłani, a potem zmartwychwstał” [Kenneth Copeland, What Happened From
the Cross to the Throne, KCM, strona druga taśmy]. „Sprawiedliwość Boża została uczyniona grzechem. On [Jezus] przyjął naturę szatana we własnym duchu
i w tym momencie zawołał: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?” Nie wiecie, co
się stało na Krzyżu. Jak myślicie, dlaczego Mojżesz, posłuszny Bożemu nakazowi,
zawiesił na palu węża zamiast baranka? To mnie zawsze intrygowało. Zadawałem Panu pytanie: „Dlaczego kazałeś Mojżeszowi zawiesić węża - symbol szatana? Dlaczego nie kazałeś tam umieścić baranka?” Pan odpowiedział: „Ponieważ
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symbol szatana zawisł na Krzyżu”. I dodał: „Zaznałem duchowej śmierci i światło
zostało wyłączone” [Kenneth Copeland, What Happened From the Cross to the
Throne, KCM, strona druga taśmy].

Bluźnierstwem jest nauczanie, że Jezus przyjął naturę szatana i musiał pójść
do piekła, by tam zapłacić cenę grzechu, a na krzyżu tak naprawdę „nie
wykonało się” - Jego śmierć i krew przelana na krzyżu nie przyniosły odkupienia. Tymczasem Pismo naucza, że krew Jezusa nie tylko stanowi cenę
odkupienia, lecz że Odkupienie dokonało się na Krzyżu.
„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze

grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem,
będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego,
tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego”
[Rz 5:8-10].

„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną,
natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą”
[1 Kor 1:18].

„W Nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego”

[Ef 1:7].

„Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała
pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na
niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez
krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego
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ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych”

[Kol 1:19-22].

„Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem,
zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez
ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego”

[1 P 1:18-19].

„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości,
społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa, Syna jego, oczyszcza nas
od wszelkiego grzechu”

[1 J 1:7].

„O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego
ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od
martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za
pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi
być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest
prawomocny z chwilą śmierci; a nie ma nigdy ważności, dopóki
żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie
zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi”

[Hbr 9:14-18].

„Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa
Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie
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swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą
w ogóle zgładzić grzechów; Lecz gdy On złożył raz na zawsze
jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej”

[Hbr 10:10-12].

Z powyższych wersetów wynika, że KCM naucza herezji sprzecznych ze
Słowem Bożym. Zachęcam do zamówienia DARMOWYCH kaset z nauczaniem o PRAWDZIE KRZYŻA pod naszym internetowym adresem
www.battlefieldchurchoffaith.org. Fałszywe nauczanie o tym, że Jezus został oddzielony, umarł duchowo i stał się dosłownie grzechem, jest po prostu
przekręceniem Słowa Bożego przez ludzi, którzy mienią się zielonoświątkowcami. Jeśli korzeń jest zgniły, to jakie będą owoce?
Drogi Czytelniku! Jeśli popierając te nauki i tych nauczycieli przeczysz Boskości Chrystusa lub podważasz odkupienie dokonane przez Niego
na krzyżu Golgoty, to czy w ten sposób nie stajesz po stronie przeciwnika?
Sprawa jest poważna i modlę się, żeby z twoich oczu spadły łuski kłamstw
szerzonych przez Ruch Wiary.6
„Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na
baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie
dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej
w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy”

[2 P 3:17-18].

Zainteresowanych tym tematem szczerze zachęcam do witryny internetowej podanej w przypisie. Ruch Charyzmatyczny jest tak rozbudowany
i różnorodny, że nie jest możliwym zdefiniować go jednoznacznie. Przeniknął nawet do kościoła rzymskokatolickiego. Dziękuję Bogu za chrześcijan,
którzy tyle trudu włożyli w tak sumienne i wnikliwe opracowania. Frag6

www.ulicaprosta.lap.pl
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menty, które podałem w tej książce, niech służą za zachętę sięgnięcia do
tych opracowań u źródła. Jako chrześcijanie kochający Prawdę, nie możemy
być obojętni na nauki pochłaniające coraz większy obszar Kościoła Jezusa
Chrystusa. Jak widzimy, są to niebezpieczne herezje, które mogą zwieść nas
do innej ewangelii. Jest to bardzo szeroka droga, bardzo popularna i atrakcyjna. Jednak prowadząca na strome urwisko oraz zatapiające bagno. Jak
widzimy, droga prawdy została pohańbiona. Bądźmy czujni, nieobojętni na
osoby wokół nas, które niebezpiecznie blisko zbliżają się do ruchów, które
czystą wodę z Bożego strumienia pomieszali z mętną i trującą wodą zwiedzenia. Wbrew pozorom, nie są to rzeczy nowe. Już w II w. niejaki Montanus pochodzący z Frygii, który przed nawróceniem na chrześcijaństwo
był pogańskim kapłanem, stworzył ruch praktycznie identyczny z ruchem
charyzmatycznym dzisiaj. Jedną z podstawowych nauk Montanusa było
przekonanie, że z pomocą daru Ducha Świętego wypowiadał on objawienie
bezpośrednio pochodzące od Boga. Warto podkreślić że cały ruch został
usunięty z kościoła II w. Myślę, że zasadnym byłoby, nazwać dzisiejszych
charyzmatyków neomontanistami.
W dzisiejszej dobie internetu posiadamy wiele możliwości sięgnięcia
po artykuły apologetyczne. Dobrym miejscem, w którym można znaleźć
wiele rzetelnych opracowań jest ,,Forum byłych charyzmatyków Ruchu
Wiary i Późnego Deszczu” zamieszczonego na facebooku.

A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

Ew. Jana 3:19
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W dzisiejszych czasach widzimy to coraz wyraźniej. Świat ukochał ciemność, szeroką drogę, i przestronną bramę. Głoszenie Ewangelii jest coraz
trudniejsze, krzyż wydaje się głupstwem, a nauki biblijne reliktem przeszłości nijak przystającym do tego postmodernistycznego świata. Osoby
konserwatywne, biorące poważnie nauki Słowa Bożego, postrzegane są jako
dziwacy zamknięci na nowe postrzeganie wiary i uniwersalność idei Boga.
Coraz to nowsze ruchy powstają głosząc, że reformatorzy byli sztywni, zamknięci w zbędnych ramach. Że nauk Pisma Świętego nie można
traktować dogmatycznie, gdyż nie taka była ich rola. Dogmatyczne chrześcijaństwo, które jasno oddziela prawdę o fałszu jest nieatrakcyjne. Prawdą
staje się to, co rodzi się w moim wnętrzu, co czuję i uważam.
Ruchem, który staje się coraz bardziej popularnym, jest Ruch Nowopowstającego Kościoła. Ruch Nowopowstającego Kościoła, czy Kościoła
Wyłaniającego się to luźne społeczności. Trudno jednoznacznie stwierdzić,
co jest ich korzeniem, ponieważ w swych naukach posiadają cały system
różnych korzeni. Tworzą go ludzie zbuntowani przeciw kulturowej wojnie religii. Jest to ruch przenikający różne denominacje, tworzy go wiele
różnych kawałków, które same również się redefiniują, co dla tego ruchu
jest powodem do dumy. Jako że nie można ich objąć doktrynalnie, zawsze
się wymykają, wiedza w co wierzy dana grupa, nie jest gwarantem, że inna
wierzy tak samo. Jeden z liderów Ruchu Nowopowstającego Kościoła powiedział: „Czy jesteśmy bardziej niechlujni od profesora teologii systematycznej, siedzącego w dziesięcioletnim fotelu i piszącym książkę o doktrynie
odkupienia? Tak, pewnie! Ale myślę że tak właśnie działa teologia wśród
ludzi, którzy znając ją powierzchownie, starają się naśladować Jezusa na co
dzień”.
Tak więc każdy naśladuje Jezusa jak czuje i jak mu się wydaje, nie
są istotne słowa Jezusa, że kto wierzy w Niego, ten Go słucha. A jak ci
ludzie mają Go słuchać, jeśli pobieżnie podchodzą do Słowa Bożego i nie
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przejmują się swą niechlujnością? Jak zobaczymy dalej, ruch ten ma całkiem inne podejście do Biblii. Przyznają że ich Ruch jest przedsięwzięciem
pełnym błędów, jednak oni heroicznie się na to godzą. Ruch ten tworzą
pastorzy, którzy chcą dotrzeć do młodych ludzi z postmodernistycznej kultury. Jak mówi Brian McLaren, ruch ten jest reakcją na zastany Kościół
instytucjonalny. Ich celem jest tworzenie kościoła w postmodernistycznym
świecie. Młodych ludzi z tzw. pokolenia X pociągają innowacje w uwielbieniu, na spotkaniach są obecne kanapy, świece. Pragnienie przyciągania
młodych ludzi do Kościoła jest bardzo dobrym działaniem, jednak nie wtedy, gdy usuwa się wiele ważnych doktryn chrześcijaństwa. Priorytetem tego
Ruchu wydaje się raczej, by Kościół był przystępny i przyjazny kulturowo.
Dokonują zmian, by sięgnąć do młodych postmodernistów, nazywają siebie
post-konserwatystami, post-liberałami, post-ewangelicznymi i post-protestantami. Tworzą coś, co potrafi pomieścić wszystko. Starają się połączyć
syntetycznie myśl postmodernistyczną z chrześcijaństwem, jednak jest to
całkowicie niemożliwe. Stoją jednak w opozycji do modernizmu, który jest
poukładany i intelektualny, zarzucając mu brak Ducha. Postmodernizm jest
płynny, mówią, że wierzą w Prawdę, ale odrzucają Prawdę Absolutną. Można
być buddystą i naśladować Jezusa. Inne religie posiadają prawdę, a Jezus jest
jedyną drogą. Sprzeczności same w sobie. Jednak Jezus powiedział wyraźnie,
że to On jest Drogą, Prawdą, i Życiem. Ich antyintelektualne i pozbawione
Prawdy Absolutnej chrześcijaństwo odrzuca pewniki, nie wierzą jak Doug
Pagitt czy Brian McLaren w miejsce zwane niebem czy piekłem. Piekło dla
nich to pewna koncepcja, to stan człowieka płacącego za złe wybory. Są to
tylko alegorie. Ten drugi w wywiadzie internetowym z Leif Hansen mówił
o czymś, co nazwał problemem tradycyjnego rozumienia piekła. Kwestionuje on ideę Boga posyłającego swego Syna, aby umarł na krzyżu, nazywając
ją fałszywą reklamą i Boskim znęcaniem się nad dzieckiem. Nauka o piekle
nie zgadza mu się z krzyżem. Jeżeli krzyż zgadza się z nauczaniem Jezu- 44 -
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sa, to jednego z podstawowych znaczeń krzyża należy upatrywać w tym,
że Królestwo Boże nie przychodzi jak królestwo z tego świata, narzucane
przemocą i przymusem, lecz Królestwo Boże przychodzi przez cierpienie
i dobrowolną ofiarę. Lecz jak na ironię doktryna o piekle temu zaprzecza,
w końcu Bóg przymusza, stosuje przemoc, zastraszenie i dominację, tak jak
każde inne królestwo. Krzyż nie jest wtedy w centrum, ale zakłóca i stanowi
fałszywą reklamę dla Boga. Tak więc według McLarena, nauka o piekle
stawia w złym świetle naukę o krzyżu.
Traktuje on doktrynę o piekle jak Pagitt, ukazuje jej metaforę w zburzeniu Jerozolimy w 70 roku. W tym świetle odczytuje wypowiedzi Jezusa
na temat piekła.
Podobnie traktuje piekło Rob Bell w swojej książce o kłopotliwym
tytule „SEXGOD”. Pisze w niej: „Gdy czynię dobro, przynoszę niebo na
ziemię, gdy czynię zło, przynoszę piekło”.
Rob Bell jako jeden z czołowych przywódców Ruchu, wierzy w uniwersalne zbawienie. Uważa, że w ostateczności wszyscy i tak będą zbawieni,
przekonani przez Bożą miłość. Nawet ci, którzy teraz sprzeciwiają się fundamentom chrześcijaństwa, zostaną pozyskani przez Bożą miłość. Jednak Biblia
nigdzie nie naucza o zbawieniu wszystkich, gdyż wąska jest droga. Również
nie naucza o drugiej szansie po śmierci. Panny z przypowieści Jezusa chciały
wejść, ale już było za późno. Bell zwodzi ludzi, dając im złudną nadzieję i odwodząc ich od przyjścia do Jezusa. Niestety wielu czytających jego książki
i słuchających jego kazań, daje wiarę jego słowom, co w przyszłości zaprowadzi ich do piekła, nie doświadczą ani drugiej szansy, ani też uniwersalistycznego zbawienia. Jezus powiedział o Judaszu, że lepiej by się ów człowiek nie
narodził.
Tony Jones, kolejny lider Ruchu chce być akceptowany kulturowo,
i wbrew Słowu Bożemu naucza, że homoseksualiści i lesbijki mają prawo żyć
w ramach ewangelicznego chrześcijaństwa, cieszyć się tym co mają, i mają
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prawo do tego, by błogosławił ich Kościół. Przedkłada humanistyczne spojrzenie na jednostkę kosztem Słowa Bożego i prawdy. Tym samym, zamiast
zachęcać do upamiętania i nazywać grzech grzechem, zwodzi ludzi, trzymając ich w potępieniu. Nie trudno jest zauważyć, że nauczanie tego Ruchu
jest niebiblijne i zwodnicze, prowadzące ludzi na wieczne potępienie do
jeziora ognia i siarki.
W rozważaniu na temat Ruchu Nowopowstającego Kościoła, nie
możemy pominąć tak ważnego aspektu, jakim jest mistycyzm w tym Ruchu.
Duchowość i styl uwielbienia są zaczerpnięte z różnych źródeł. Znajdziemy
tam wpływy rzymskokatolickie, chrześcijaństwa celtyckiego, anglikanizmu
oraz prawosławia. Nowopowstający Kościół zapożyczył liturgię, ikony, różaniec, kadzidła, świece, szaty liturgiczne, labirynty, modlitwę kontemplacyjną.
Jak się przekonamy, nie chodzi w niej o chrześcijańskie rozmyślanie o Bogu
w czasie modlitwy. Brian McLaren mówi, że chce doświadczać Boga, jest
zainteresowany przeżywaniem Go. Zauważmy, na co nakierowana jest cała
pobożność - na uczucia i środki pozwalające praktykowanie mistycyzmu.
Peter Rollins jest wpływowym liderem Ruchu w Irlandii i prowadzi
kościół o nazwie „Ikona”. Oto jego wypowiedź: „Biorę teologię od mistyków, teologię bez teologii, by dopełniać naszą religię bez religii”. Istotą jego
wiary jest Tajemnica. Czerpie ją głównie od mistyków rzymskokatolickich.
Leonard Sweet, metodysta i uznany teolog ruchu kontemplacyjnego,
powiedział: „Mistycyzm, niegdyś wyrzucony na obrzeże tradycji chrześcijańskiej, w kulturze postmodernistycznej jest usytuowany blisko centrum”.
By uświadomić sobie, czym jest mistycyzm, dlaczego stwarza zagrożenie dla
Biblijnego chrześcijaństwa, przypatrzmy mu się bliżej.
Mistyk, niezależnie, czy chrześcijański, żydowskiej kabały, czy
buddyjskiego zen, musi przejść trzy fazy, by osiągnąć zamierzony skutek.
W pierwszej fazie musi dojść do oddzielenia, w którym musi nastąpić
opróżnienie umysłu i uczuć, aby człowiek stał się jak wymazana tablica.
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Druga faza to oświecenie, czysta tablica jest zapełniana informacjami i słowami pochodzącymi od bóstwa. To prowadzi do fazy trzeciej - jedności,
czyli mistycznego doświadczania Boga. Widzimy, jak dalekie jest to od modlitwy chrześcijańskiej i nauczania Biblijnego, a jak bliskie religiom wschodu, jak buddyzm, od którego przejęli szczególnie techniki opróżniania umysłu i odłamom mistycznym religii pogańskich, jak p.. muzułmańskich sufi.
Kluczowym narzędziem każdej religii mistycznej jest modlitwa kontemplacyjna. Wielu chrześcijan nie wie, czym jest tak naprawdę modlitwa
kontemplacyjna, myślą, że to głębokie rozmyślanie o Bogu w skupieniu modlitewnym. Każda głęboka modlitwa tym się charakteryzuje, jednak w modlitwie kontemplacyjnej, chodzi o coś całkowicie odmiennego. Chodzi
w niej o opróżnienie umysłu, zachodzi to poprzez mantrę, czyli powtarzanie
jednego słowa przez np. 20 minut. Spróbujmy nie myśleć o niczym, a zauważymy, jakie to trudne, dlatego takie pranie umysłu jest ważne, by stał się
on bierny. Warto wiedzieć, że identyczną technikę stosują wyznawcy New
Age w medytacji transcendentalnej. Z historycznego punktu widzenia, takie
praktyki biorą swój początek od grupy pustelników z Afryki wschodniej.
Obecnie nazywa się ich Ojcami Pustyni. Mówi się, że mieli różne doświadczenia duchowe i przeżywali wizje. Biorąc pod uwagę ich sposób życia, nietrudno w to uwierzyć - w warunkach, w jakich żyli raczej niełatwo zostać
przy zdrowych zmysłach.
Wiele starożytnych praktyk pogańskich stało się częścią nabożeństw
w ewangelicznych kościołach, które znalazły się pod wpływem mistycyzmu.
Jak np. labirynt. Jest to struktura ze ścieżką prowadzącą ku środkowi, którą
należy przejść podczas modlitwy. Na ścieżce często układa się stacje modlitewne ze świecami i ikonami. Mistycyzm chrześcijański sięga świadomie
do innych religii, intuicyjnie wyczuwając jedność i podobieństwa. By ukazać
ogrom apostazji tego ruchu, trzeba też zaznaczyć, że odrzuca on powtórne
przyjście Jezusa i sąd. Brian McLaren uważa te nauki za niemoralne, a Jezusa
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przychodzącego w ogniu płomienistym jako Jezusa dżihadu.
Zwróćmy uwagę jak ważne w dzisiejszym świecie chrześcijańskim
jest być czujnym i trwać w bezpiecznych ramach Słowa Bożego.
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Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na
Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za
szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa,
Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko
uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa.

List do Filipian 3:7-8

Będąc częścią społeczeństwa, spotykamy ludzi na co dzień. W pracy, na
spacerze, czy w kościele. Gdy nadchodzi ważniejsze święto, zauważamy
poruszenie całego narodu, czy wręcz kontynentów. Wystarczy jak sięgniemy pamięcią do bożonarodzeniowych przygotowań lub Święta Zmarłych
1 listopada. To drugie święto, szczególnie w naszym kraju, ma specyficzny
wymiar, choć z tego powodu zauważyć możemy coś bardzo istotnego. Mianowicie zauważamy, że osoby, których na co dzień nie podejrzewalibyśmy
o praktyki i poglądy religijne, nagle przejawiają pewne zachowania świadczące o ich wierze w Boga. Najczęściej jest to wiara powierzchowna i incydentalna, ale pytając ich, czy są chrześcijanami, odpowiedzą, szczególnie
w tym czasie właśnie, że oczywiście. Czym jest wiara chrześcijańska? Czy
powinna być rewolucją w życiu człowieka, czy po prostu tradycją rodzinną,
powierzchowną, często niestety infantylną częścią życia? Częścią zachodniej kultury i powodem do kilku miłych chwil świątecznych?
Wszyscy raczej zgodzimy się, że najważniejszą, o ile nie jedyną normą, czym jest chrześcijaństwo (więc wiara w Jezusa), jest Biblia. Ta księga
jest kolejnym dowodem na to, że społeczeństwo, w jakim żyjemy, jest chrześcijańskim jedynie samozwańczo. Przetłumaczona na setki języków, sprzedawana w kolosalnych nakładach, stojąca na półce prawie w każdym domu,
jest swoistym bestsellerem. Niestety nieznanym i nieczytanym. Człowiek,
nie znając Pisma Świętego, definiuje błędnie wiarę w Mesjasza żydowskiego,
przepowiedzianego przez proroków Starego Testamentu. Oczekuje się od niej
relatywizmu i pragmatyzmu. Idee te zalewają całe półki w księgarniach, rów- 51 -
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nież w tych chrześcijańskich. Człowiek jest w stanie świętować różne rzeczy,
jeżeli tylko są one przyjemne. Przysłowie „Jak trwoga to do Boga” również
odnajduje swoje miejsce w zalewie książek - od okultyzmu po humanizm
i psychologię - które to mają nam ukazać przepis na sukces, lepsze życie, jeszcze silniejsze uczczenie samego siebie. Środki jakich używamy, są nieistotne,
ważne są efekty. Przeświadczenie o tym, że jak coś działa, to jest dobre, jest
tak przerażająco rozpowszechnione, że nie wiadomo, jak z tym walczyć. Równocześnie nadal jako prezent z różnych okazji, szczególnie religijnych, jak np.
Pierwsza Komunia w Kościele katolickim, kupuje się piękne, bogate w oprawę wydania Biblii. Czytanie jej jest chwalone, kojarzy się z bezpiecznym, kojącym zajęciem, po którym nic się nie zmienia, prócz może melancholijnego,
chwilowego, religijnego uniesienia. Jakże jest to mylące i świadczące o kompletnej niewiedzy tych osób. Biblia jest najbardziej radykalną książką, jaka
kiedykolwiek powstała. Jest całkowitym przeciwieństwem tego, czego oczekują nieodrodzeni, cieleśni ludzie. Kiedy psychologia wmawia nam, że alkoholizm to choroba, tak samo złodziejstwo (kleptomania), kłamstwo czy wszeteczeństwo, to Biblia nazywa to po prostu grzechem: „Albo czy nie wiecie,
że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani
wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci,
uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu
Boga naszego” (1 Kor 6:9-11). Podobnie apostoł Paweł napisał w swoim kolejnym liście, tym razem do Galacjan: „Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie:
wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór,
zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo,
obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą”
(5:19-21). Tak więc nie są to choroby, a grzechy.
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Dave Hunt cytując jednego z czołowych psychiatrów powiedział,
że zamieniliśmy zbawianie grzesznych dusz na leczenie chorych umysłów.
Chrześcijańskie społeczeństwo powinno to wiedzieć. Niestety, wypowiedź
Jezusa o wąskiej drodze i ciasnej bramie nabiera tu szczególnego znaczenia.
Ludzie są zwiedzeni, że mają się leczyć zamiast pokutować. Na terapiach
wmawia się im, że tak naprawdę są dobrzy, że po prostu są chorzy, że nie
powinni się oskarżać, bo to nie ich wina. List do Rzymian 3:12-20 nie zostawia złudzeń:
„Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał,
nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się
nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani
jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują
zdradę, jad żmij pod ich wargami; usta ich są pełne przekleństwa
i gorzkości; nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni
Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi,
mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta
były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego
z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu”.
Ale zachęca się ludzi, by poznawali samych siebie, odkrywali swój wewnętrzny potencjał. Biblia, tak chętnie darowana w prezencie, mówi: weź
swój krzyż, umrzyj na nim dla siebie samego; nie ma mowy o pielęgnowaniu
swej cielesności i grzesznej natury.
Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary,
a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.

1 Ks. Samuela 15:23
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Podstawową rzeczą, prócz wiary oczywiście, jakiej Bóg od nas oczekuje, jest
posłuszeństwo. Nie dopuszczalne jest, by podchodzić do Biblii jak do jakichś
aforyzmów, sentencji sprawiających, że odbieramy Słowo lekko wbrew jego
intencjom, a raczej intencjom Boga, który nam je dał. Biblia nie jest starożytną filozofią, która ma jedynie wzbogacać nas intelektualnie. Jest lustrem,
w które gdy zajrzymy, nie możemy pozostać tacy sami. Niestety najczęściej
bywa po prostu dodatkiem do martwej religii, a religia nie ma mocy sprawić
najważniejszego - zbawić i uratować nas przed Bożym sądem. Dlatego też,
gdy Nikodem, faryzeusz żydowski, w nocy przyszedł do Jezusa z zapytaniem
o upewnienie się, czy to On jest tym oczekiwanym Mesjaszem, Jezus bez
wstępu odpowiedział mu, od czego w ogóle zaczyna się swoją drogę wiary:
„Musisz się na nowo narodzić”. Nikodem nie miał pojęcia, o czym mówi Jezus. Narodzenie z Ducha jest punktem startowym przejścia ze stanu wojny
z Bogiem do pokoju. Dziś nie wielu o tym wie - są oszukiwani przez diabła,
przeciwnika wszelkiej prawdy, że wiara w Jezusa jest jakimś mądrościowym
kierunkiem filozoficznym, w którym Słowo Boże może być po prostu przydatne w życiu, gdyż podaje kilka mądrych sentencji. Jeżeli takiemu człowiekowi dodamy do tego obrządki religijne, kilka nakazów i zakazów, to mamy
oszukanego, nieodrodzonego z Ducha człowieka pędzącego ekspresem do
piekła, który nie ma o tym żadnego pojęcia. Slogan, by czytać Biblię, sprawił
skutek odwrotny co do podejścia do niej, księga ta została zdegradowana
po prostu do wysokiej klasy literatury, do której powinien zajrzeć każdy
inteligentny człowiek. Jakże rozmija się to z intencją Boga co do Swego
Słowa. Wiara w Jezusa i jego Słowo nie jest bezproduktywna, Jezus powiedział, że powinniśmy policzyć koszty czy stać nas na bycie Jego uczniem. Za
bycie chrześcijaninem trzeba zapłacić cenę, powinniśmy być przygotowani
na uciski, z ludzkiego punktu widzenia oczekiwać raczej strat niż zysków.
Tego na pewno byli świadomi apostołowie, gdy, jak czytamy w Dziejach
Apostolskich, zostali wychłostani i zapowiedziano im, by już nigdy nie mó- 54 -
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wili w imieniu Jezusa. Jakże byli szczęśliwi, że Bóg uznał ich godnych, by
cierpieć mogli dla imienia Jezusa! Jak bardzo cieszyli się z tego powodu!
Jak bardzo poważnie brali wiarę w Zbawiciela! Czy możemy powiedzieć
to również o sobie? Czy stać nas na poniesienie strat dla Jezusa? Czy raczej
oczekujemy przeżywania chrześcijańskiej subkultury? Wiecie jak to jest ja
chodzę do kościoła, a ty na ryby… Ważne by się czymś zająć w wolnym
czasie. A w kościele potrafi być tak miło, są znajomi, można się pośmiać,
porozmawiać. Miło spędzić czas w niedzielne przedpołudnie. Jeżeli to nas
pociąga i są to powody naszego trwania w społeczności, to nie oszukujmy
się i lepiej zapiszmy do jakiegoś hobbystycznego kółka.
Bóg wymaga od nas, by nasza wiara była w ogniu wypróbowana. On
doprowadzi cię do miejsca, gdzie staniesz przed wyborem - stać cię na poniesienie kosztów czy nie? Niech te słowa apostoła z Pierwszego Listu Piotra 1:3-7 będą dla Ciebie zachętą do bezkompromisowego, przepełnionego
miłością pójścia za Jezusem:
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził
nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą
strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do
objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że
teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi
doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się
cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale
i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”.
Trwanie w posłuszeństwie i prawdziwej wierze w Boga, a przy tym kochanie nieprzyjaciół, ludzi którzy źle nam życzą z powodu odrzucenia fałszywej
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ewangelii, nie zawsze bywa łatwe. Często to nasi najbliżsi, którzy nie chcą
zaakceptować tego, że już nie podzielamy ich zdania o wierze i fałszywej
drodze do Boga. Często zauważamy to negując np. różne nauki rzymskiego
katolicyzmu, które stoją w rażącej sprzeczności ze Słowem Bożym. Nauki
takie jak tzw. msza święta, czyściec, modlitwy do Marii są nadal bardzo
ważne dla wielu naszych bliskich, którzy potrafią być często bardzo nieprzyjemni, gdy wiedzą, że je odrzuciliśmy. Dla przykładu, gdy cenimy wolę
Bożą i nauki Słowa Bożego, to z troską patrzymy na osoby biorące udział we
mszy, która zgodnie z nauką Kościoła katolickiego jest kolejną ofiarą Jezusa,
tyle że bezkrwawą. Ale przynoszącą zbawienie osobom biorącym w niej
udział. Jak sprzeczne jest to z nauczaniem Biblii, gdzie napisane jest, że się
wykonało. Jezus złożył ofiarę raz na zawsze i nie można już jej powielać
w żaden sposób.
„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł
po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni
będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na
zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam
to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem: Takie zaś jest
przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan:
Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaje:
A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś
jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech”

(Hbr 10:12-18).

Czynienie tego umniejsza skuteczności ofiary Golgoty i czyni ją niewystarczalną. To jest bluźnierstwo, niestety większość w nie wierzy, mało tego, oczekuje,
że my również nadal będziemy wierni i posłuszni tej nauce. Nie jest łatwo zachować się stanowczo, ale z miłością. Jest to jednak możliwe dzięki naszemu
Nauczycielowi, który zamieszkał w każdym, kto narodził się z Ducha.
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Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów
i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli
we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła
przed Bogiem, Zbawicielem naszym

1 List do Tymoteusza 2:1-3

Jak więc powinno wyglądać normalne, codzienne życie chrześcijanina?
To pytanie wydało wiele odpowiedzi. Opcji jest dość dużo i, choć wiele
nie jest warte przyjęcia, to sama Biblia podaje nam wskazówkę. Pozwolę
sobie tylko zaznaczyć pokrótce pewne opcje, które nie wydają dobrych
owoców pomimo dobrych chęci. Jak widać, gorliwość nierozsądna nie jest
zalecana. Pisał o tym już król Izraela Salomon w Księdze Przypowieści
Salomona, a także apostoł Paweł przytacza przykłady ludzi o nierozsądnej
gorliwości. Bardzo łatwo popaść w nierobienie niczego, tego chyba doświadczył każdy z nas w jakimś stopniu. Łatwo jest popaść w niedzielne
chrześcijaństwo, zapomnieć, że chrześcijaństwem jest żywa relacja z naszym Zbawicielem. Jeżeli ją mamy, to On nie dopuści byśmy pozostali
nieużyteczni. Gdy trwamy w krzewie, to wydajemy owoce, to naturalne,
jak zaspokajanie pragnienia. Duch Święty uzdalnia nas poprzez swe dary
do bycia błogosławieństwem dla innych w kościele, w domu i wszędzie,
gdzie się znajdziemy. Owoce miłości Bożej same się ujawniają w naszym
życiu i nie pozostajemy nieużytecznymi robotnikami w Królestwie Bożym. Nasze trwanie w Bogu objawia się tam, gdzie jest najtrudniej, w naszym domu, w małżeństwie i życiu rodzinnym. Również z radością powinniśmy budować zbór, w którym Pan nas postawił. Kto bowiem nie ma
starania o domownika, jest gorszy od niewierzącego, napisał apostoł Paweł
do Tymoteusza (1 Tm. 5:8 ). Cokolwiek robimy, musi wypływać z miłości
- 13 rozdział 1 Listu do Koryntian rozwiewa wszelkie wątpliwości w tym
temacie.
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Niestety często popadamy w aktywizm, ja odbieram go jako działanie bez miłości. Aktywista chce po prostu coś robić, nie myśląc, czy ktoś ma
z tego pożytek. Często rzeczy materialne przysłaniają dobro i dbanie o zbór.
Cegły stają się ważniejsze od ludzi, łatwo jest skrzywdzić człowieka i tej rany
nie zaklei się jak dziury w ścianie. Prowadzenie cichego i spokojnego życia,
w którym ludzie wokół nas widzą w nas Jezusa, prowadzenie do Niego naszej
rodziny, wydawanie owocu wiary i bycie zwiastunem zbawienia dla otoczenia
- to jest chyba to, co chciał nam w swych listach przekazać apostoł Paweł.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził
nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu,
jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.

1 Piotra 1:3-5

Jako ludzie, zmagamy się na co dzień z wieloma przeciwnościami. Często
przerastają nasze możliwości, nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Trudności
dnia codziennego potrafią wywołać w człowieku wiele lęku i poczucia braku
bezpieczeństwa. Dlatego też ludzie szukają schronienia w Bogu oraz w osobach, które zaleca Kościół rzymski. Jest to bardzo nieprawidłowe, przykre
i urąga Bogu. Dlaczego człowiek, zamiast ufać wszechpotężnemu Bogu, wybiera na obrońcę zmarłego człowieka? Wydaje się to nielogiczne i nieracjonalne. Ale często właśnie takie kłamstwo i odrzucenie nauki Pisma Świętego
ma miejsce. Aby nie być gołosłownym, przytaczam jedną z takich modlitw:
Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
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w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O, Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.
Tego typu modlitwę nawet trudno skomentować. Ona nie jest tylko niebiblijna, ona jest antybiblijna. Nie ma w niej ani jednej nauki ze Słowa Bożego. Osoby, które nadal uważają, że można pogodzić Biblię z rzymskim
katolicyzmem, powinny poważnie przemyśleć swoje stanowisko.
Jak ma się ta modlitwa do słowa z listu apostoła Piotra, że jesteśmy
strzeżeni mocą Bożą przez wiarę w zbawienie? Nie możemy wierzyć w obie
te rzeczy, wykluczają się nawzajem jak woda i ogień. Ile ufności okazują
Bogu autorzy Psalmów, do kogo uciekali się w obronę? Wydaje się niemożliwe, by aż tak bardzo można było przekręcić naukę Chrystusową. Jezus
w Ewangelii Mateusza mówi, jak Ojciec nasz dba o nas, jak się troszczy, jak
blisko jest każdego z nas. Czemu to nie wystarcza? Dlaczego ludzie czują się
bezpieczniej pod opieką zmarłego, pozbawionego wszechmocy człowieka?
Jeżeli nasze życie należy do Boga, to mamy pewność, że On dba o nas, wychowuje i jak potrzeba, to karci. Wszystkie te rzeczy robi z miłości do nas.
Wszystko, co czyni w naszym życiu, choć nieraz wydaje się bolesne, wydaje
błogi owoc sprawiedliwości, jak napisał autor Listu do Hebrajczyków.
W obecnych czasach jest czyniona ogromna kampania przeciw karceniu dzieci, nie można praktycznie nawet dać maluchowi klapsa, gdy jest
on potrzebny do jego wychowywania. Bóg inaczej widzi wychowywanie
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swych dzieci niż humanistyczny człowiek. On karci, ale też leczy, gniewa
się, ale przebacza. Jeżeli pozostaje ktoś bez karcenia, jest synem wyrodnym,
napisano w Słowie. Jeżeli ktoś jest bez karcenia, to musi poważnie się zastanowić, czy jest Bożym dzieckiem. Bo tylko ten ojciec nie karci dziecka,
które do niego nie należy. W liście do Koryntian znajdujemy wypowiedź
apostoła Pawła, który nakazuje pewnych ludzi wydać szatanowi, by się opamiętali. Często bywa to jedyny sposób, by, poprzez terapię wstrząsową, uratować kogoś od wiecznego potępienia. Tak więc nie wzdrygajmy się przed
karceniem, ale wyciągajmy z niego słuszne wnioski. Jak pisze psalmista:
„Gdy sprawiedliwy mnie karze, to jest to łaska, a gdy mnie karci,
to jest to jak wyborny olej na głowę, przed którym głowa moja
wzdrygać się nie będzie”

(Ps 141:5).

Miejmy i my taką postawę.

- 60 -

5. Psychologia - droga do uświęcenia?

Zapomniana Droga

A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują,
będą się pogrążali w coraz większą bezbożność.

2 List do Tymoteusza 2:16

Jezus ostrzegając nas przed kłamstwem tego świata, określił się jako Droga, którą wierzący w Niego mają podążać. Dziś odnajdujemy wiele dróg
w chrześcijaństwie, mówi się nam, że to ciągle ta sama droga, trochę tylko
ulepszona, dostosowana do naszych czasów, bardziej efektywna, obiecująca
nam spełnienie naszych pragnień oraz uwolnienie od wielu trudności egzystencjalnych i emocjonalnych przykrości.
Drogą zachęcającą nas do pozytywniejszego spojrzenia na siebie oraz,
co za tym idzie, właściwego wyniesienia własnej osoby jest psychologia, czy
też psychoterapia.
Psychologia odmieniła całe społeczeństwa, wpoiła nowe sposoby myślenia. Zwróciła nas do terapeutycznej kultury własnego „Ja”, w której nasze
„Ja” i nasze samopoczucie stanowi sens istnienia.
Każdy z nas chce czuć się dobrze, fizycznie i psychicznie. Jako chrześcijanie decydujemy się na uświęcenie swojego życia i zapieranie się swych
żądz i pragnień wynikających z naszej cielesnej natury.
W takich okolicznościach jesteśmy częściej narażeni na ból związany z krzyżowaniem swych namiętności niż osoba niewierząca. Jednak każdy
człowiek boryka się z emocjonalnością i grzechami, które niszczą nasze człowieczeństwo, również niechrześcijanie odczuwają negatywne skutki grzechu,
choć nie zawsze z nim identyfikują swój stan psychiczny. Odseparowanie od
Boga, poczucie samotności, niespełnienie konsumpcyjnym sposobem życia
sprawiają, że szukają drogi wyjścia. Tę drogę proponuje im psychologia poprzez reklamę osiągnięcia osobistego dobrostanu emocjonalnego.
Psychologia i psychoterapia ma cel, by przetrwać, dokona tego jeśli
uwierzymy, że jej potrzebujemy. Również chrześcijanie starają się znaleźć
w niej wsparcie dla swego rozwoju w życiu chrześcijańskim.
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Definicja choroby umysłowej ciągle się rozszerza, sprawiając, że każda negatywna reakcja na życiowe okoliczności staje się upośledzeniem nadającym się do leczenia. W taki sposób zamienia się grzech i pokutę na
chorobę, która w terapeutycznym myśleniu ma zostać leczona za pomocą psychologicznych teorii i praw. Do tego działania najważniejszą rzeczą
jest skupienie na własnym „Ja”. W kościołach promuje się myślenie, że jeśli
chcemy kochać Boga z całego serca i z całej siły jak nam przykazał, to najpierw musimy pokochać siebie, bez tego nie wypełnimy Bożego nakazu.
Jest to furtka do zaakceptowania psychologicznej filozofii. Jeśli miłość do Boga ma mieć źródło w miłości własnej, to z otwartymi sercami
przyjmujemy terapeutyczny sposób myślenia. A oto, co on kreuje:
1. Miłość własną
2. Wysoką samoocenę
3. Poczucie własnej wartości
4. Samospełnienie - czyli wykorzystanie własnego potencjału, samodoskonalenie, egocentryzm, samozaspokojenie.
Chodzi o priorytet zaspokajania własnych potrzeb emocjonalnych. Jeśli to
osiągniecie, będziecie zdolni kochać Boga. Taka opcja wydaje się bardzo
pociągająca, gdyż czynicie to wszystko, by kochać Boga, a w rzeczywistości
sami dla siebie stajecie się bogiem i numerem jeden.
A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie
bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy,
rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co
dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż
Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest
zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.

2 List do Tymoteusza 3:1-5
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Większość psychoterapeutów to najmilsi ludzie, jakich można spotkać.
Wykazują zrozumienie, słuchają, ale ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy.
Ludzie, którzy spotykają się z nimi, by otrzymać pomoc, zachowują się samolubnie, są chciwi, pyszni i niewdzięczni, gdyż nie podaje im się rzeczywistego stanu ich ducha, a przekierowuje na myślenie egoistyczne, usprawiedliwiające grzech chorobą i winą wokół, zamiast w samych sobie, wmawiając, że przecież są dobrzy.
Psychoterapeuci czerpią z innych źródeł, bo zaprzeczają mocy Bożej
oraz działaniu Ducha Świętego w osobie nowonarodzonej. Jeżeli chrześcijanin korzysta z pomocy psychologii, to zaprzecza słowu z 2 Listu do Tymoteusza 3:16-17:
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do
wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego
dzieła przygotowany.
Wierzy kłamstwu, że krzyż Chrystusa, działanie Ducha Świętego, wspólnota wierzących nie wystarczą i dlatego potrzebuje teorii psychologicznych
natury ludzkiej.
Profesor psychologii Bruce Narramore proponuje połączenie psychologii z chrześcijaństwem:
Myślę, że krytycy psychologii powinni zapytać, dlaczego ludzie tak bardzo się nią
interesują. Twierdzi się, że powinniśmy powrócić do starych metod, ale stare metody nie działały. Można zastanowić się, dlaczego faktycznie ludzie chwytają się
psychologii.

Myślę, że z takiego samego powodu, z jakiego Ewa zarwała owoc z drzewa
poznania dobra i zła. To jest wiedza o mnie, wiedza, której nie znajdziemy
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w Słowie Bożym. Psychoterapia stała się na tyle popularna w wielu kościołach, że gdy się ktoś dzieli jakimś problemem z innymi chrześcijanami to
pada sugestia: potrzebujesz porady. Oczywiście chodzi o poradę psychologiczną. W psychologii istnieje ponad 500 sprzecznych ze sobą systemów
psychoterapii. Psycholodzy używają również ich kombinacji, a każda wyjaśnia ludziom, dlaczego są tacy, jacy właśnie są.
Oczywiście każda technika ma inne założenia i prowadzi do innych
wniosków To tak jak przez okulary z różowymi szkłami widzimy na różowo, a z niebieskimi na niebiesko. Nie ma w tym żadnej podstawy naukowej.
Zmiany mają następować poprzez rozmowę i konkluzję z psychologicznego
punktu widzenia. Osoba taka uczy się nowego poglądu na życie. Każdy doradca ma plan jak mamy myśleć, zachowywać się, odczuwać itd. Pamiętajmy,
że te teorie tworzone były przez niewierzących, często przez wrogów chrześcijaństwa, a to oznacza, że powstały w królestwie ciemności a nie światłości.
To co Biblia każe nam z siebie zewlec, psychologia każe nam na siebie założyć, naprawić, poczuć się w tym lepiej. Psychoterapia pochodzi ze
świata i naśladuje jego władcę. Psychoterapia chce naprawić cielesność, starą
adamową naturę.
Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim
postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze.

List do Efezjan 4:22

Biblia, jak widzimy, uczy nas czegoś wręcz odwrotnego. Rozważając temat psychologii czy psychoterapii, warto zaznaczyć że nie jest ona nauką
sensu stricto, jest praktycznie religią. Dotyka aspektu religijnego i wchodzi
w kompetencje religii. Poradnictwo pochodzi z mądrości upadłego człowieka, zajmując się ludzką duszą staje się fałszywą religią.
Leczenie dusz zawsze było domeną chrześcijaństwa. Thomas Szasz,
widzi w kościele konkurencyjną religię pisząc:
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Wraz ze schyłkiem religii i rozwojem nauki w XVII wieku, leczenie grzesznych
dusz, stanowiące integralność religii chrześcijańskiej, przekształcono w leczenie
chorych umysłów, co stało się integralną częścią nauk medycznych.

Natomiast chrześcijanka, dr Deidre Bobgan tak wypowiada się o genezie
psychologii:
150 lat temu, słowo psychologia, miało pozytywny wydźwięk, bo znaczyło studiowanie duszy z perspektywy teologicznej i biblijnej. Jednak z początkiem XVIII
wieku zaczęły się rozwijać świeckie badania dusz. W XX wieku termin psychologia prawie w ogóle przestał być używany, o ile mi wiadomo z przymiotnikiem
chrześcijański, ponieważ został przechwycony przez świecki świat.

Faktem wartym przypomnienia jest, że osobami, które przeniosły świecką
psychologię do Kościoła byli purytanie. Uważali oni, że grzech zaczyna się
w sercu człowieka. Co jest prawdą, tak więc zaczęli badać ludzkie serca.
Starali się wejść w szczegóły, pytając chrześcijan o ich uczucia. Historyk E.
Brooks Holifield tak się wypowiada na ten temat:
Purytański pastor stał się specjalistą w leczeniu cudzołożnego serca. Analizował
motywacje, badał uczucia, próbował rozróżnić ukryte intencje i wewnętrzną
zgodę grzesznika.

Robiono to z właściwych powodów, by kierować grzesznika we właściwym kierunku. Niestety nie zdawano sobie sprawy, że tak duża koncentracja na analizie kondycji każdej indywidualnej duszy przez rozmowy o zewnętrznych i wewnętrznych problemach, przygotuje chrześcijan do otwarcia się na psychoterapię.
W XIX wieku teologia pastorska zaczęła przybierać formy filozofii
umysłu. W drugiej połowie XIX wieku wiara chrześcijańska zaczęła być pod- 67 -
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ważana między innymi poprzez rzekome sprzeczności między nauką a Biblią.
Był to czas, kiedy wielu chrześcijan zaczęło dostosowywać swą wiarę do odkryć naukowych. W teologii chrześcijańskiej pojawiły się ruchy odrzucające
aspekt nadprzyrodzony w Biblii, takim ruchem był racjonalizm. Tak więc, jeśli
Bóg ponad naturalnie nie może dotrzeć do człowieka i go przemienić, to
pozostaje jego praca w obrębie psychologii. Innymi słowy, jeśli Bóg nie może
nam pomóc w pokonaniu naszych słabości, to poradzimy sobie sami.
Pomimo całej tej pseudonaukowej otoczki wokół psychologii, przewrotnie jest ona właśnie religią, dlatego wielu psychologów widzi w chrześcijaństwie
konkurencję. Jednak nową psychologiczną „dobrą nowinę” w ciągu ostatnich 50
lat przyjął nie tylko świat, ale i Kościół. Przyjęcie to nastąpiło, gdy ludzie zaczęli
w niej poszukiwać rozwiązań wszystkich swoich problemów.
W latach 60. miały miejsce spotkania psychologów z pastorami, z pastorami, przy czym ci drudzy byli przekonywani, że nie mają kwalifikacji
do zajmowania się trudnymi przypadkami. Tak więc, mieli kwalifikacje by
głosić Słowo Boże, a brakowało im ich do doradztwa w ramach chrześcijańskiego duszpasterstwa. W ten sposób pastorzy zaczęli wysyłać swoich
zborowników do gabinetów psychoterapeutycznych. Wielu z nich samych
zostało psychoterapeutami, a Kościół zamienił się w centrum konsultacyjne.
Chrześcijanie dali się złapać w pułapkę, pragnąc widzieć zmiany
w swoim życiu, czy też tzw. „zwycięskie życie”, jakie jest głoszone w coraz
większej ilości kościołów, zapragnęli być takimi właśnie zwycięskimi chrześcijanami. Miałoby to polegać na ciągłym poczuciu szczęścia oraz sukcesie odnoszonym w każdej dziedzinie. Zamiast szukać Boga w swoim życiu,
zaczęli poszukiwania samych siebie, stawiając siebie na ołtarzu własnego
ego, kochając siebie i poznając siebie. Zamieniając grzech na chorobę, stali
się pacjentami niewierzących kapłanów, których bogiem jest egocentryzm.
W poszukiwaniu recepty na miłość do Boga zajęli się kochaniem siebie
samych, mając pożywkę i wytłumaczenie z brnięcia w swoje namiętności.
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Wielu z nich oszukuje się, że korzysta z tzw. chrześcijańskiej psychologii. Jednak prawda jest taka, że chrześcijańscy psychologowie to po prostu
chrześcijanie zajmujący się psychologią świecką. Bardzo trafnie określił tzw.
chrześcijańską psychologię dr J. Vernon McGee:
Tak zwana chrześcijańska psychologia, jest świecką psychologią ubraną w pobożne frazesy i religijną retorykę.

Wspomniana już dr Deidre Bobgan powiedziała:
Psychologiczne teorie i terapie reprezentują współczesny gnostycyzm. Z ideą, że niektórzy
ludzie posiadają tajemną wiedzę o duszy. Lecz jedynie Bóg posiada tajemną wiedzę na
temat duszy, jedynie On objawił prawdę o wewnętrznym człowieku w swoim Słowie.

Nie dajmy się oszukać bezbożnym ludziom i diabłu. Poznawajmy Pana, na
Niego niech będą zwrócone nasze oczy, On tylko zna naszą duszę.
Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż
może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę
nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według
owocu jego uczynków.

Księga Jeremiasza 17:9-10

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią
i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

List do Kolosan 2:8

Chrześcijanie są przestrzegani przed głupotą szukania tej wiedzy gdzie indziej.
Paranie się psychologią uwłacza Bogu, degraduje status Słowa Bożego, ingeru- 69 -
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je w pracę Ducha Świętego. Prowadzi do duchowego nierządu i praktykowania
psychologicznego bałwochwalstwa pod fasadą chrześcijaństwa.
dr Deidre Bobgan
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Każda osoba, której chrześcijaństwo nie jest obce, wie, że naszą drogą do
Boga jest Jezus. On sam nazywa siebie Drogą (Ew. Jana 14:6). On jest tą
jedyną, tą wyjątkową Osobą, która umożliwia nam stanie przed Bogiem.
Jest to fundamentalna prawda, wiedza, której nie możemy przecenić. Jezus
w czasie swego ziemskiego życia ukazywał nam, że posiada bezpośredni
kontakt z Bogiem. Sposób, w jaki utrzymywał swoją relację z Ojcem, nazywał modlitwą. Tego właśnie sposobu relacji uczył również swych uczniów,
jak i rzesze ludzi, do których przemawiał. Temat modlitwy był jednym
z najważniejszych poruszanych przez Jezusa. Na kartach Ewangelii, gdy
Jezus zachęca do kontaktu z Ojcem, kontakt ten nazywa modlitwą i szczegółowo tłumaczy zebranym tłumom nie tylko tę cudowną prawdę, że mogą
modlić się sami do Boga, ale również bardzo skrupulatnie wyjaśnia, czym
jest modlitwa według Słowa Bożego. To ciekawe - gdy z uwagą studiujemy wszystkie cztery Ewangelie, zauważamy niebywałą dokładność i skrupulatność w opisie, jak człowiek powinien modlić się do Boga. Czytelnik
Ewangelii z pewnością będzie zaintrygowany dokładnymi wypowiedziami
Jezusa na jej temat. W swej służbie poruszał On wiele ciekawych, ważnych
i doniosłych tematów, jednak uwaga wnikliwego czytelnika zatrzyma się na
temacie modlitwy. Powodem szczególnej uwagi będzie nie tylko doniosłość
tematu, ale dokładność i szczegółowość w jego ujęciu, o wiele większa w porównaniu do innych zagadnień.
Często jest tak, że jakiś biblijny temat szczególnie wzbudzi nasze zainteresowanie, często żałujemy że jest na jego temat tak niewiele w Słowie
Bożym. Czujemy niedosyt, brak nam zrozumienia dla Boskiego Autora,
czemu dany temat jest tak skrótowo opisany. Nierzadko w czytaniu Biblii
kierujemy się zwykłą przyziemną ciekawością, bywa, że tajemniczość tematu rozbudza naszą fantazję, która pragnie być zaspokojona, choć my sami
niewiele z tego zaspokojenia zyskujemy. Warto, byśmy pamiętali, że Biblia
porusza różne tematy nie po to, by nas łechtać nowinkami, ale po to, byśmy
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wyczytali z niej słowa, które poprowadzą nas ku życiu wiecznemu. Tak więc,
jeśli jakieś tematy szczegółowiej i częściej są omawiane od innych w Słowie
Bożym, oznacza to, że są dla nas w bezpośredni sposób ważniejsze.
Z całą pewnością za taki temat możemy uznać wypowiedzi o modlitwie. Można by się zapytać, czemu napisane jest więcej na temat modlitwy
niż zmartwychwstania? Czy zmartwychwstanie Jezusa nie jest najważniejszym elementem całego Bożego objawienia? Odpowiedź z całą pewnością
będzie twierdząca. Dlaczego więc jest o nim napisane w Biblii mniej niż na
temat modlitwy? Odpowiedź jest prozaicznie prosta - zmartwychwstania
Jezusa nie jesteś w stanie zepsuć, a modlitwę owszem. Jezus mówił tak wiele na temat modlitwy, apostołowie również, dlatego, że jest to część, którą
wypełnia człowiek, a co za tym idzie może ją zniszczyć, przekłamać i zniekształcić.
Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi,
aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca
waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb
przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach,
aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają
zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była
ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy
się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się,
stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom;
zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy
się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za
sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie
wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej
wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni,
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gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim
go poprosicie.

Ew. Mt 6:1- 8

Zwróćmy uwagę, jak dokładny i drobiazgowy jest Zbawiciel w opisie pobożności i modlitwy. Chrześcijanin czytający te słowa nie powinien mieć
wątpliwości co do tego, jaka postawa powinna go przepełniać. Słowa Jezusa
wypowiedziane w szóstym rozdziale celnie i krótko puentuje apostoł Paweł
w Liście do Filipian 4:6:
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
Temat modlitwy w Słowie Bożym jest tak obszerny, że nie jesteśmy w stanie
omówić na tych stronach każdej wzmianki o niej. Jednak gorąco zachęcam Cię, czytelniku do studium Słowa Bożego w temacie modlitwy. Jestem
pewny, że takie studium, wzbogaci i umocni twoje rozeznanie w biblijnym
pojmowaniu nie tylko tego zagadnienia, ale i sfery życia duchowego, jakim
jest modlitwa.
Czym właściwie jest modlitwa? Krótko można powiedzieć, że to rozmowa z Bogiem. Jak mogę rozmawiać z Bogiem, którego nie odbieram pięcioma zmysłami? Po pierwsze, skoro Biblia mówi, że Bóg słyszy człowieka
(Ps 17:6, 77:1; Iz 38:5), to człowiek mający właściwą z Nim relację może ufać,
że jeśli do Niego przemawia, to Bóg odpowie na jego wołanie. Po drugie, skoro Biblia jest Bożym Słowem, to możemy uznać, że człowiek mający właściwą
relację z Bogiem i czytający Jego Słowo, dosłownie słyszy samego Boga.
Bóg jako Osoba, która widzi, słyszy, czuje, posiada swą wolę, pragnie byśmy w modlitwie przychodzili do Niego, byśmy traktowali Go jak
przyjaciela, któremu można wyjawić największe sekrety, któremu można
się zwierzyć, wyznać swe niepowodzenia i upadki, którego można prosić
o pomoc w każdej sprawie i dziękować za wszystko, co nam daje każdego
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dnia. Którego w modlitwie możemy czcić i wywyższać, gdyż tylko On jest
godzien chwały i uwielbienia. Autor listu do Hebrajczyków 4:16 napisał, że
możemy dzięki Jezusowi przystąpić do Bożego tronu z ufną odwagą. A dostąpimy miłosierdzia i znajdziemy łaskę ku pomocy w stosownej porze. Tym
jest modlitwa - niezmąconą ufnością w to, że Bóg nas słyszy - bo tak mówi
Słowo Boże, a ono nie kłamie. Bóg nie jest kłamcą i zachęca nas, byśmy
w modlitwie przychodzili do Niego.
Nie możemy zapomnieć i nie nadmienić, że modlitwa nie jest dobrem, z którego tylko my możemy odbierać Boże dobrodziejstwa - możemy
również (i powinniśmy) modlić się za innych, za braci i siostry w kościele, za
rodzinę, za rządzących naszym krajem - możemy modlić się o wiele rzeczy,
nie musimy przy tym być skoncentrowani tylko na sobie.
Wszyscy czytelnicy Biblii pamiętają przykład modlitwy, jaką uczył
Jezus swych uczniów, znanej jako „Ojcze nasz”. Wiele osób ma dylemat jak
potraktować tę modlitwę - czy jest ona wskaźnikiem właściwego sposobu
komunikacji z Bogiem, czy może powinniśmy ja na wzór Jezusa recytować, jak recytuje się tzw. pacierz. Oto, co na ten temat napisano na jednym
z chrześcijańskich portali:
Modlitwa Pańska (znana w Polsce także jako „Ojcze Nasz”) jest modlitwą, której Jezus uczył apostołów w Ewangelii wg św. Mateusza 6:9-13 i Łukasza 11:2-4.
Ewangelia wg św. Mateusza 6:9-13 brzmi: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech
się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia
się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!”. Wielu ludzi
błędnie pojmuje Modlitwę Pańską jako regułkę, którą powinniśmy recytować słowo po słowie. Niektórzy ludzie traktują „Ojcze Nasz” prawie jak magiczne zaklęcie, tak jakby same słowa miały pewną moc lub wpływały na Boga.
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Biblia naucza nas czegoś innego. Bóg jest o wiele bardziej zainteresowany postawą naszego serca, kiedy modlimy się naszymi własnymi słowami.
Ewangelia wg św. Mateusza 6:6 mówi: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź
do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. W modlitwie mamy
wylewać przed Bogiem nasze serce (List św. Pawła do Filipian 4:6-7), a nie
recytować Mu zapamiętane słowa.
Modlitwa Pańska powinna być zatem rozumiana jako przykład, wzór
tego, jak powinniśmy się modlić. „Ojcze Nasz” naucza, jak się modlić. Podaje nam części składowe, które powinny wchodzić w skład modlitwy. Oto
wzór takiej modlitwy: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”, te słowa nauczają, do kogo kierować słowa naszej modlitwy; mamy je adresować do Ojca;
„Święć się imię Twoje” mówi nam, byśmy wielbili Boga, i uwielbiali Go za
to, kim jest; słowa: „przyjdź królestwo Twoje, i bądź wola Twoja na ziemi tak
jak i w niebie” przypominają, że mamy modlić się o Bożą wolę w naszym
życiu i na świecie, a nie o naszą własną wolę; mamy modlić się, by Boża wola
się działa, a nie o to, by spełniały się nasze własne pragnienia. Bóg też zachęca nas, byśmy prosili Boga o wszystko to, czego potrzebujemy, słowami:
„chleba powszedniego daj nam dzisiaj”. „Przebacz nam nasze winy jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom” przypomina nam, że mamy wyznawać
nasze winy Bogu i nie wracać do naszych grzechów, oraz przebaczać innym,
jak Bóg przebaczył nam. Podsumowanie modlitwy Ojcze Nasz, „Nie wódź
nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” jest błaganiem o pomoc w odniesieniu zwycięstwa nad grzechem i prośbą o ochronę przed atakami złego.
Zatem znów należy przypomnieć, że Modlitwa Pańska nie jest modlitwą, którą mamy zapamiętać i recytować Bogu co jakiś czas. Jest jedynie
przykładem tego, jak powinniśmy się modlić. Czy zrobimy coś źle, jeśli nauczymy się modlitwy Pańskiej na pamięć? Oczywiście, że nie! Czy zrobimy coś źle, jeśli będziemy modlić się modlitwą Pańską do Boga? Nie, jeśli
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nasze serca będą zaangażowane w naszą modlitwę, i naprawdę przeżywamy
to, co mówimy. Pamiętajmy, w modlitwie Bóg jest bardziej zainteresowany
tym, aby naprawdę mieć społeczność z nami, i by usłyszeć od nas słowa,
które wypływają z naszego serca, niż tym, byśmy używali jakichś konkretnych słów. W swoim Liście do Efezjan 4:6-7 apostoł Paweł mówi: „Jeden
jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez
wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według
miary daru Chrystusowego”. 7
Jak wyraźnie widzimy teraz zniekształcenie przez człowieka idei modlitwy! Relacja z Bogiem zmieniona została na recytację pacierza, zapomniawszy przy tym całkowicie, że podchodząc do modlitwy, naszym celem
jest kontakt z osobowym żywym Bogiem.
Na tym przykładzie widzimy wyraźnie, że Jezus był świadomy zagrożeń, jakie powstaną między ludźmi, gdy wiarę w żywego Boga zamienią na
ludzką religię. Taką ideę modlitwy znajdujemy między innymi w kościele
katolickim. Można by rzec, że jest on liderem w produkowaniu tego typu
niebiblijnych idei. Na pewno w tym momencie każdej osobie, która miała kontakt z religią katolicką, przypomina się w tym momencie praktyka
udzielania pokuty po tzw. spowiedzi, kiedy ksiądz po udzieleniu rozgrzeszenia nakazuje pokutę, np. pięć razy „Zdrowaś Mario” i osiem razy „Ojcze
Nasz”. Na tym przykładzie widzimy, że to niebiblijna praktyka kształtująca
w milionach ludzi od dziecka praktykę modlitwy, która nie ma nic wspólnego z nauczaniem Jezusa. Mało tego, jest z nim w rażącej sprzeczności,
gdy Jezus mówi, by nie być wielomównym jak poganie. Tego niestety uczy
swych wiernych Kościół katolicki.
Niestety, przyglądając się modlitwom w świecie chrześcijańskim, musimy stwierdzić ze smutkiem, że zamienienie modlitwy na pacierz nie jest
jedynym wykrzywieniem i zakłamaniem w tym temacie.
7

www.gotquestions.org - Jak brzmi Modlitwa Pańska i czy powinniśmy się nią modlić?
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Bardzo popularnym zjawiskiem jest tzw. modlitwa kontemplacyjna.
Termin ten jest często nienależycie rozumiany. Gdy czytamy o modlitwie
kontemplacyjnej, mamy często na myśli rozmyślanie o Bogu, o Słowie Bożym i rozważanie go. W rzeczywistości termin modlitwa kontemplacyjna
oznacza coś całkowicie innego. Wspomnieliśmy już o niej na przykładzie
ruchu Nowopowstającego Kościoła. Jednak zjawisko to jest tak popularne,
tak powszechne, że warto, byśmy poświęcili chwilę i przyjrzeli się jej bliżej.
A więc, czym jest modlitwa kontemplacyjna, jak pojawiła się w chrześcijaństwie? Początków modlitwy kontemplacyjnej możemy doszukać się już
u Jana Kasjana, żyjącego w IV wieku mnicha, teologa i ascety. To właśnie
on stworzył podstawy, z których czerpał m.in. Ignacy Loyola. Sam Kasjan
był pod ogromnym wpływem Ojców Pustyni, od których nabrał przekonania, że anachoretyzm (forma religijności polegająca na udaniu się na osobność, aby spędzić ascetyczne życie w samotności, poświęcając je modlitwie,
kontemplacji i umartwianiu) jest najwyższą formą życia chrześcijańskiego.
Warto wspomnieć, kim byli Ojcowie Pustyni. Byli to mnisi, którzy od końca
III wieku zamieszkiwali egipskie pustynie. Poddawali się całkowitemu odosobnieniu, bezlitosnemu umartwianiu. Dla przykładu wspomnijmy o jednym z Ojców Pustyni, Antonim Wielkim (urodził się w 250 lub 251 roku
w Koma, zmarł w 356 w pobliżu góry Kulzim). Kilkanaście lat spędził w rodzinnym mieście, następnie zamieszkał w starożytnym grobowcu, z dala od
rodzinnej wioski. Ludzie jemu podobni są pionierami życia monastycznego
i wcześniej jeszcze cenobickiego, czyli w odróżnieniu do zakonnego żyli
w samotności. Praktyki, jakim się oddawali, nie mają ani poparcia i zachęty
w Biblii, ani rodzaj ich pobożności nie był znany chrześcijanom Nowego
Testamentu. Często poprzez głodzenie się lub doprowadzanie do skrajnego wyczerpania, wpadali w stany odmiennej świadomości. Trudno pozostać
przy zdrowych zmysłach prowadząc takie życie. Takie właśnie postacie były
podwaliną idei modlitwy kontemplacyjnej.
- 79 -

Kamil Kranc

Czym właściwie jest modlitwa kontemplacyjna? Chrześcijańska
kontemplacja, czy też medytacja, jest próbą oczyszczenia umysłu, zrobienia
w nim miejsca w tym celu, by go ponownie wypełnić. Powstaje pytanie,
czym mamy wypełnić swój umysł? W religiach Wschodu medytacja ma
oczyścić nasz umysł, aby zjednoczyć nas z wszechświatem. W przypadku
chrześcijańskiego mistycyzmu jednostka oczyszcza swój umysł, aby doświadczyć spotkania z Bogiem. Według propagatorów tej idei powinniśmy
oczyścić swój umysł, by DOŚWIADCZYĆ Boga. Już na pierwszy rzut oka
widzimy tu zgrzyt z nauczaniem biblijnym na temat modlitwy, nie chodzi
nam przecież o to, by wywoływać jakiś sztuczny stan, przez który poczujemy Boga. To jest podejście hinduistyczne. Gdy spytasz Hindusa czy wierzy
w Boga, jego odpowiedź będzie zawierała pewną uwagę co do twego pytania. W hinduizmie nie ma wiary w Boga, tam odczuwa się Boga. Zdaje
się, że do tego właśnie zmierza ruch modlitwy kontemplacyjnej. Powstały
różne techniki takiej modlitwy - praca z oddechem, mantra - to wszystko
ma sprawić, że poczujesz bożą obecność, bliskość Boga, że wejdziesz w odmienny stan świadomości.
Modlitwa kontemplacyjna tak naprawdę wyklucza potrzebę nowego
narodzenia. Wychodzi z założenia, że „człowiek jest dobry”. Zwolennicy
modlitwy kontemplacyjnej twierdzą, że człowiek posiada w sobie boskie
centrum i że wszyscy (a nie tylko chrześcijanie i to tylko i wyłącznie przez
Chrystusa) mogą odnaleźć Boga w ten sposób. Zwolennicy i promotorzy
modlitwy kontemplacyjnej odchodzą od tego wzoru i kierują się w stronę mistycznych przeżyć, których cechą charakterystyczną jest niwelowanie umysłu. To, co jest najważniejsze w modlitwie kontemplacyjnej, to doświadczenie Boga w sposób niewyobrażalny dla naszego umysłu. Przeżycie
doświadczenia wykraczającego poza to, o czym mówi Biblia. Doświadczyć
obecności Boga w rzeczywistości duchowej - to jest cel modlitwy kontemplacyjnej, niezależnie od wyznawanej religii.
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Sprawa jest na tyle poważna, że doświadczenia te mówią np. o oddychaniu Bogiem. Modlitwa taka, w gruncie rzeczy przestaje być jakąkolwiek modlitwą, a staje się doświadczeniem wschodniego mistycyzmu. Kiedy
przyjrzymy się praktykom modlitwy kontemplacyjnej w wydaniu ewangelicznych liderów, przekonamy się, że techniki używane i promowane przez
chrześcijańskich mistyków są właściwie identyczne jak te, które są typowe dla
religii Wschodu – buddyzmu, hinduizmu i żydowskiej kabały. Gary Thomas
przedstawia nam powszechnie stosowane wskazówki, jak zacząć praktykowanie modlitwy kontemplacyjnej, mając na celu spotkanie Boga w pewien
mistyczny sposób: „Wybierz jakieś słowo (np. Jezus albo Ojciec), które będzie
skupiało twoją uwagę podczas modlitwy kontemplacyjnej. Powtarzaj to słowo w myślach w określonym czasie (dajmy na to, przez dwadzieścia minut)
do momentu, aż poczujesz, że twoje serce zaczyna samoistnie powtarzać to
słowo, tak naturalnie i mimowolnie jak oddychanie. Ale modlitwa wewnętrzna jest aktem kontemplacji, aktem, podczas którego właściwie nic nie robisz;
jedynie odpoczywasz w Bożej obecności”. Mark Yaconelli, w książce „Downtime”, napisanej w celu pomocy młodzieży w rozwijaniu kontemplacyjnego
życia, mówi: „Czasami zapraszam studentów do modlitwy, prosząc ich, by
skupili się na tak zwyczajnej i prostej czynności, jaką jest oddychanie… Zamknij oczy i skup się po prostu na oddychaniu… wyobrażając sobie przy tym,
że z każdym wdechem wdychasz Bożą miłość, a wraz z każdym wydechem
pozbawiasz się wszelkich rozkojarzeń, napięć, stresów i oporu przed Bogiem”.
Tak więc widzimy, że mantra i oddychanie jest częścią składową tej techniki
modlitewnej. Jezus ani apostołowie nie mówią, by oddech czy dwudziestominutowe powtarzanie jednego słowa było właściwe w modlitwie. Jednak tych
mistycznych doznań pragną cieleśni chrześcijanie, których nie stać na bycie
uczniem Jezusa, studiującym Jego Słowo i modlącym się z wiarą do Boga. Oni
pragną czuć, doświadczać. Dla nich doświadczanie jest oznaką, że ich teologia
jest właściwa, a to właśnie teologia powinna narzucać praktykę i sprawdzać,
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czy doświadczenie jest właściwe. Warto też wspomnieć, że techniką często
używaną w modlitwie kontemplacyjnej jest wizualizacja Jezusa. Wizualizacja jest potężną praktyką okultystyczną, wizualizowanie Jezusa jest zwiedzeniem. Niech sto osób wizualizuje Jezusa, to mamy stu Jezusów, jeden ma
ciemne włosy drugi blond, jeden wyobrażany jest w zakurzonych sandałach,
inny jeszcze inaczej. Według tej nauki możemy widzieć Jezusa na zawołanie.
Apostoł Tomasz nie powinien czekać tygodnia na pojawienie się zmartwychwstałego Chrystusa, ale w jednej chwili zwizualizować Go. Jest to okultyzm
w czystej postaci. Bóg przychodzi do nas kiedy On chce. kiedy wierzymy
w Niego i jesteśmy przez krew Jezusa z Nim pojednani, nie ściągniemy Go
mistycznymi technikami. Mistycyzm jest obecny nie tylko w katolicyzmie czy
religiach Wschodu, nie wdarł się tylko do ruchu Nowopowstającego Kościoła,
ale jest obecny w ruchu charyzmatycznym, który dryfuje bez ustanku na coraz
większe manowce nauki.
Ruch charyzmatyczny wylansował swoje zrozumienie modlitwy, co prowadzi z kolei do chaosu teologicznego. Ważną rolę w charyzmatycznym ujęciu
modlitwy ma wiara. Jednak rola wiary jest zniekształcona. Trzeba zaznaczyć, że
ruch charyzmatyczny i zielonoświątkowy jest ruchem różnorodnym, niełatwo
jest orzec jednoznacznie, jaką modlitwę praktykuje konkretna społeczność. Jednak pewnych wskazówek dostarcza nam klasyfikacja grupy - czy należy do I, II,
czy III fali. O tym wspomnieliśmy już w rozdziale o Ruchu Charyzmatycznym.
W tym miejscu chciałbym tylko zaznaczyć wkład Ruchu w temacie modlitwy.
Część zielonoświątkowców uważa, że słowa wypowiadane mają moc stwórczą,
a wiara jest rzeczywistą substancją, którą możemy używać do wpływania na
rzeczywistość. Praktyki te, choć są podpinane pod modlitwę, to jednak w ogóle
nią nie są. Modlitwa, jak wspomnieliśmy, to relacja człowieka z Bogiem - człowiek mówi, a Bóg słyszy, Bóg mówi przez swe Słowo, a człowiek słucha. Tu
natomiast mamy do czynienia bardziej z zaklinaniem rzeczywistości. Jeżeli jest
tak, jak mówią charyzmatycy, słowo wypowiedziane ma moc stwórczą, to wy- 82 -
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powiadając, czy ogłaszając pewne rzeczy, mamy moc, by tworzyć rzeczywistość.
Oczywiście mamy tu do czynienia z przekłamaniem teologicznym. Gdy otworzymy Księgę Rodzaju i zaczniemy czytać o stworzeniu świata, natkniemy się
na słowa: I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość (Rdz 1:3).
Charyzmatycy w swej teologii często niwelują granicę między Bogiem a człowiekiem. Boga czynią bardziej ludzkim, a człowieka bardziej boskim. Uważają,
że Bóg RZEKŁ! Że słowo wypowiedziane z wiarą, (czyli Bóg posiada wiarę
w swoje słowo) sprawiło, że słowa Boga się urzeczywistniły. Bóg dał nam władzę czyniąc nas tak zwanymi małymi bogami, by nasze słowa też miały moc
twórczą. Zwracają uwagę na słowa. Tego typu ogłaszanie uważają za modlitwę.
Nauczają, że będą one jeszcze bardziej efektywne, gdy poznamy prawa wiary, jakim Bóg podlega (na przykład używanie w modlitwie wizualizacji), nie musimy
prosić Boga o coś, wystarczy, że użyjemy prawa, jakiemu Bóg podlega i to się
po prostu stanie. A więc modlitwa została zmieniona na swego rodzaju zaklęcia, nasza wiara może wszystko, bo możemy jej używać jak materialnej rzeczy.
Znajdujemy też modlitwy gromiące diabła, cała idea walki duchowej jest z nią
związana. Dzięki mocy słów i siły umysłu, bo na tym polega idea tych modlitw
wiary, możemy mieć władzę nad pogodą. Nauki takie nie mają oparcia w Biblii
a w sektach metafizycznych jak sekta Nauki Umysłu, czy Christian Science.
Ciekawe i niepokojąco podobne stwierdzenie do nauczania charyzmatycznego
na temat modlitwy, pada z ust twórczyni Christian Science, Mary Baker Eddy:
Kto stanąłby przed tablicą i prosił zasadę matematyki, aby rozwiązała problem?
Reguła jest już ustalona, a naszym zadaniem jest wypracować rozwiązanie. Czy
prosić będziemy boską Zasadę wszystkiej dobroci, aby wykonała Swoją własną
pracę? Jej praca jest już wykonana, a my mamy jedynie korzystać z reguły Boga,
aby otrzymać Jego błogosławieństwo, które daje nam możność zbawienie nasze sprawować.8
8

Mary Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, s. 3.
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Jak łatwo zauważyć, reguły-prawa są już ustalone, my mamy tylko z nich
korzystać, nie musimy prosić i być poddanymi Bożej woli. Zgodnie z prawami, jakim Bóg podlega, mamy tylko mówić co chcemy, a na pewno to
otrzymamy. Tego samego uczą nauczyciele Ruchu Wiary, nazywając to
oczywiście modlitwą.
Podążajmy drogą wyznaczoną przez Jezusa, bądźmy posłuszni nauczaniu o modlitwie. Uczniostwo polega na tym, że wstępuje się w czyjeś
ślady, z karnością stosuje do słów Mistrza. Nie ma miejsca w nim na dowolność i bezkarność. On podał nam przykład, jak się modlić, jak podążać
drogą do Boga, jak możemy mieć z Nim kontakt.
Jeśli jesteśmy pojednani przez krew Chrystusową, z wiarą możemy
przystępować do Boga i ufać Jego Słowu, że On nas słyszy.
Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych,
którzy go szukają.

List do Hebrajczyków 11:6
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7. Judaizowanie - cień czy ortodoksja?

Zapomniana Droga

Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo
z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to
są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest
Chrystus.

List do Kolosan 2:16-17

We współczesnym chrześcijaństwie zauważamy dążenie, by trwać w czystej nauce apostolskiej. Wierzący pragną żyć nieskażonym, niezmienionym
przez ludzkie nauki i tradycje Słowem Bożym. Dążność do trwania w biblijnym chrześcijaństwie jest bardzo ważna. Chrześcijaństwo od samego
początku walczyło z wpływami z zewnątrz. Z fałszywymi braćmi, z herezjami wybuchającymi w Kościele, z synkretyzmem religijnym, który zaczął
panować od ustanowienia chrześcijaństwa religią Cesarstwa Rzymskiego za
panowania Konstantyna Wielkiego. Cesarz sam uznał się za głowę Kościoła, zwoływał sobory i był przywódcą na wzór dzisiejszego papieża.
Te wszystkie zjawiska sprawiały, że Kościół Jezusa Chrystusa był
napełniany niechrześcijańskimi kultami i naukami. Bóg zawsze znajdował społeczności wierne Jego Słowu, jednak ogół dryfował coraz bardziej
w ciemność, jej apogeum zauważamy w soborach ustanawiających antybiblijne nauki. Na II Soborze Nicejskim w roku 787 ustanowiono kult
obrazów, natomiast na Soborze Trydenckim, który miał miejsce w latach
1545-1563, uchwalono między innymi równość Biblii i Tradycji Kościoła
jako równoważne źródła wiary, potwierdzono cielesną obecność Chrystusa
w Eucharystii, potępiono usprawiedliwienie tylko z łaski przez wiarę i zatwierdzono wiele innych antychrześcijańskich nauk. Choć pojęcie czyśćca
zostało wymyślone przez Grzegorza Wielkiego w 593 roku, to oficjalną
doktryną zostało dopiero podczas Soboru we Florencji w 1439 roku.
Historia chrześcijaństwa jest przepełniona herezjami, wypaczeniami,
naukami nie tylko niebiblijnymi, ale i antybiblijnymi, że wymienienie ich
wszystkich jest wręcz niemożliwe. Przytoczone przykłady ukazują jednak
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do jakiego stanu chrześcijaństwo, czy jego część, w średniowieczu główny nurt, mający władzę i duchową i polityczną, mogło się sprzeniewierzyć
Słowu Bożemu. Nie dziwi nas w tych okolicznościach, że szczerzy chrześcijanie pragnęli trwać u źródła, gdzie zamiast mętnej wody ludzkich nauk
mogli korzystać z wody krystalicznie czystej, żywej wody Słowa Bożego.
Czas Reformacji i podarowanie ludziom do rąk Biblii w ich ojczystym języku, było punktem zwrotnym w powrocie do nauczania biblijnego. Choć Sobór Trydencki zabronił wyciągania nauk z lektury Słowa
Bożego, to wszyscy, którzy mieli tę możliwość, z zapałem czytali je i pragnęli dojść do sedna wiary chrześcijańskiej. Przez wieki nie obyło się bez
zażartych dysput, jednak głównym celem, jaki przyświecał chrześcijaństwu opartemu na Biblii, było trwanie w czystości Słowa Bożego. Mijały wieki, powstało wiele różnych dróg teologicznych, jednak pragnienie
trwania w biblijnym chrześcijaństwie nie gasło. Do dziś ta idea jest żywa,
żaden człowiek nie chce trwać w kłamstwie, każdy pragnie, by jego droga
do Boga była drogą Prawdy.
Wielu chrześcijan, świadomych, że chrześcijaństwo bierze swój początek z judaizmu, widzi w nim ten początek drogi – w końcu większa część
Biblii to Stary Testament, Pismo Święte narodu żydowskiego. Pragnienie,
by udoskonalać swą wiarę, by prowadzić ją do źródła bez ludzkich domieszek sprawia, że wielu zatrzymuje swą uwagę na żydowskiej pobożności.
Wielu zadaje sobie pytanie, czemu mam obchodzić święta, które wymyślił
człowiek, a ignorować te podane przez Boga? Czemu mam zwracać się do
Mesjasza imieniem Jezus, jeśli po hebrajsku brzmi ono Jeszua? Wielu za
ważny symbol uważa żydowski świecznik, menorę, często jest ona w kaplicach różnych zborów. Bywa, że osoby takie przyjmują również święcenie
szabatu, wybierają hebrajskie imiona, tworzą swój wewnętrzny żargon przeplatany hebrajskimi słowami. Wszystko to ma ukazywać ich ortodoksję,
niezmienną prawowierność, którą inni zarzucili.
- 88 -

Zapomniana Droga

Pytanie, jakie musimy zadać, to czy jest to właściwe? Czy chrześcijanie powinni przyjąć i praktykować żydowskie zwyczaje i nakazy, jakie
w starym przymierzu otrzymali oni od Boga? Co myśleć, gdy w zborach
widzimy obchodzenie święta namiotów, święta trąb itp.? W naszym fragmencie Słowa Bożego napisano, że są to cienie rzeczy przyszłych. Naszą
rzeczywistością jest Chrystus. Choć apostoł Paweł wymienia jednoznacznie
święta i szabat, jednak wielu zdaje się ignorować to, co mówi Pismo. Przebija w tym ironia, że chrześcijanie pragnący trwać w czystym, nieskażonym
Słowie Bożym, ignorują tak jednoznaczny wpis apostoła Pawła. Nasz ym
obowiązkiem jako Chrześcijan trwanie w rzeczywistości, a jest nią Chrystus.
…aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali
do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby
mądrości i poznania.

List do Kolosan 2:2-3

…i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej
władzy i zwierzchności, w nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego
ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe.

List do Kolosan 2:10-11

Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.

List do Kolosan 3:3

Pismo Święte jasno określa, co jest naszym centrum wiary. Dla kogo żyjemy, dla kogo umarliśmy - tylko Jezus jest naszą tajemnicą zgłębianą aż
do spotkania z Nim. Całą pełnię mamy w Nim. Nie mamy skupiać się na
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cieniach, na zwiastunach tego, za czym czekał Naród Wybrany. Umarliśmy
dla świata, dla wszystkiego, nawet dla drogowskazów do Chrystusa, żyjemy
tylko dla Niego, w Nim.
Apostoł Paweł w tym samym liście pisze, że te cienie faktycznie mają
pewną dostojność, pozór pobożności, który może okazać się atrakcyjny dla
chrześcijan. Ale jednak dla nas jest bezwartościowa. To tak jak mielibyśmy
mapę do skarbu. Jest ona naszym drogowskazem. Cenimy ją bardzo, bez
niej nie trafimy do tego skarbu, do którego tylko ona prowadzi. Jest dla nas
tyle warta, co sam skarb, gdyż na niego wskazuje. Jednak po znalezieniu
tego skarbu traci swą wartość i już więcej jej nie potrzebujemy. Niezależnie
od tego, jak pięknie i dokładnie byłaby zrobiona, jak doskonała by była - to
tylko mapa, to drogowskaz do prawdziwego skarbu. To samo o Zakonie,
o cieniu, o jakim pisał Paweł, mówi nam Biblia:
Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co
było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa
tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie
zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do
Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem
wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

List do Galacjan 3:22-26

Paweł jasno nam objaśnia: Zakon był mapą, przewodnikiem i drogowskazem do naszego skarbu, do Chrystusa. Gdy już odnaleźliśmy skarb, nie
potrzebujemy przewodnika. To jest jasne i logiczne. Przewodnikiem do
Chrystusa był Zakon, czyli wszystkie nakazy, jakie otrzymał Izrael od Boga.
Między tymi nakazami były również święta żydowskie, szabat, ogółem 613
przykazań danych ludziom od Boga, których częścią jest również Dekalog.
- 90 -

Zapomniana Droga

Całość odnalazła swą pełnię w Chrystusie, w którym ukryte są wszystkie
skarby mądrości i poznania. Tylko w Nim są one ukryte, w niczym więcej.
On jest pełnią, my jesteśmy ukryci w Nim, nie w przewodniku, nie w mapie,
nie w Zakonie. Umarliśmy dla wszystkiego, by żyć tylko dla Niego.
Nasi gorliwi bracia, którzy bardzo szczerze pragną trwać w czystej
ortodoksji, niestety zapędzili się zbyt daleko. Mają gorliwość dla Boga,
ale gorliwość nierozsądną. Pozwolili się wpędzić w pozory, zamiast trwać
w rzeczywistości.
Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień
ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim.

List do Rzymian 14:5

Czy apostoł Paweł napisałby takie słowa, gdyby rzeczy, gdzie indziej nazwane cieniem były dla chrześcijan obowiązkowe? Jednak, niestety, chrześcijanie żyjący w wolności Chrystusowej bardzo często są krytykowani jako
ignoranci w stosunku do Słowa Bożego. Możemy tylko powtórzyć słowa
Pana Jezusa: „Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwie”.
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Indeks:
Apologetyka: Słowo „apologia” z greckiego oznacza ‘obrona.’ Chrześcijańska apologetyka jest zatem nauką zajmującą się obroną wiary chrześcijańskiej. Jest wielu sceptyków, którzy wątpią w istnienie Boga i/ lub atakują
pogląd dotyczący Boga o jakim czytamy w Biblii. Jest wielu krytyków, którzy podważają natchnienie czy nieomylność Biblii. Jest wielu nauczycieli,
którzy nauczają fałszywych doktryn i zaprzeczają fundamentalnym prawdom wiary chrześcijańskiej. Misją apologetyki chrześcijańskiej jest obrona
wiary chrześcijańskiej przed takimi ruchami oraz rozpowszechnianie wiedzy o Bogu chrześcijan i wierze chrześcijańskiej.
Dominionizm: Teologia Dominionizmu (głoszona zarówno przez kościół
rzymsko-katolicki, Światową Radę Kościołów czy ruch neo-pentekostalny
zwany „Latter Rain”) opiera się na wierze, iż zanim Chrystus powróci po
swój Kościół i ustanowi Królestwo Boże na ziemi, świat musi zostać zewangelizowany i opanowany przez chrześcijan w sferze religijnej, politycznej
i społecznej (tzw. rekonstrukcjonizm).
Egzystencjalizm: Egzystencjalizm istnieje w wersji teistycznej oraz ateistycznej. W obu przypadkach jego ideą jest przekonanie, że człowiek, jako
jedyny z wszystkich bytów ma bezpośredni wpływ na to kim jest i dokonując niezależnych wyborów wyraża swoją wolność. Ludzie są na tę wolność
wręcz skazani, jest ona atrybutem człowieczeństwa. Istnienie ludzkie jest
zawieszone między przyszłością a przeszłością, dlatego towarzyszy mu poczucie przemijalności, braku, niespełnienia. Wolność wewnętrzna jest ciągle
zagrożona urzeczowieniem i utratą autentyczności. Powoduje to wewnętrzne rozdarcie i podatność na lęki egzystencjalne, np. przed osamotnieniem.
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Fenomenologia religii: termin oznaczający zastosowanie metody fenomenologicznej do badania religii lub określający wyodrębnioną dziedzinę badań religioznawczych.
Mentor: To osoba, od której się uczysz,, poznajesz jego filozofię dotyczącą
konkretnych zagadnień.
Paradygmat: To zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki.
W chrześcijaństwie jest nim fundament prawd wiary, na którym budują
swoją teologię różne wyznania chrześcijańskie.
Postmodernizm: Postmodernizm jest filozofią, która zakłada brak obiektywizmu czy absolutnej prawdy, szczególnie w kwestii religii i duchowości. W odniesieniu do tematu istnienia Boga i praktyk religijnych, pogląd postmodernistyczny wyjaśnia to w twierdzeniu, że „może to być prawdą dla ciebie, ale nie
dla mnie .” Takie myślenie jest niebezpieczne, gdy odnosi się do rzeczywistości,
ponieważ miesza kwestie osobistych opinii z zagadnieniem prawdy.
Synkretyzm: W procesach kształtowania się religii, zjawisko łączenia w całość elementów niejednorodnych, wywodzących się z religii wcześniejszych lub
zapożyczonych z religii funkcjonujących równolegle. Charakter synkretyzmu
jest uzależniony od współistnienia dwóch grup odmiennych religijnie. Nieczęsto synkretyzm przyjmuje charakter symetryczny, kiedy to grupy wchodzące
w interakcje są w podobnej sytuacji, najczęściej dochodzi do silnej konfrontacji
z wyraźną dominacją jednej ze stron. W wypadku gdy kontakt nie przyjmuje
formy konfliktu, dochodzi do wzajemnego oddziaływania. Synkretyzm opiera
się nie tylko na przenikaniu, lecz także łączeniu się elementów odrębnych kultur
w jeden system, najczęściej eklektyczny (łączący odmienne doktryny (w filozofii) mające różne pochodzenie) z przewagą jednego z kultów.
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Kamil Kranc przyjął Jezusa 20 lat temu w katolickiej odnowie charyzmatycznej. Poprzez lekturę Pisma Świętego doszedł do wniosku że chcąc
być wiernym Chrystusowi nie może nadal trwać we wspólnocie z Kościołem rzymskokatolickim. Był współzałożycielem charyzmatycznego kościoła ,,Miecz Ducha’’ w Kaliszu. Obecnie mieszka w Strykowie i jest członkiem
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi.

“Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie”, jest to wypowiedź jednej z noblistek. Ruch zielonoświątkowy i odnowa charyzmatyczna, to niewątpliwy fenomen (gr. phainomenom = to, co się zjawia), nieśmiało stawiający pierwsze kroki, od 1901 roku, a z biegiem lat ekspansywnie wchodzący i zawłaszczający
kościoły protestanckie oraz prawosławny i katolicki.
Religioznawcy dostrzegają w tych ruchach podobieństwo z praktykami hipnotyzerów, spirytystów i hinduskich guru, wszyscy wymienieni mają bardzo destrukcyjny wpływ na psychikę ludzką i wiarę zwerbowanych. Wielu poszukujących i szczerych chrześcijan dało się wciągnąć w żywiołowe pieśni, taniec, oklaski,
wybuch śmiechu, tarzanie się po podłodze, drgawki, itp. W takie stany wprowadza zwykle śpiewanie w
kółko tej samej frazy (tzw. uwielbienie), rytmiczne klaskanie oraz glosolalia o działaniu przypominającym
mantrę lub hipnozę. Są to sposoby usypiające krytyczne procesy myślowe i wprowadzające umysł w odmienny stan świadomości, wówczas umysł jest podatny na infiltrację wpływu nie pochodzącego od Boga.
Wspomnę, że glosolalia używają nie tylko zielonoświątkowcy, znane są one również w religiach mediumistycznych, praktykowane przez szamanów, hinduskich guru, kapłanów Vooduu, spirytystów i satanistów.
Glosolalia stały się pomostem między różnymi wyznaniami. Erwin Prange stwierdził: “Jestem przekonany,
że głównym przeznaczeniem ożywienia charyzmatycznego jest połączenie kościołów”.
Liczę, że ta pożyteczna publikacja, autorstwa Kamila Kranca znajdzie liczniejszych odbiorców od tych,
dla których ją przygotowano i zainspiruje Czytelników do głębszej analizy ruchu zielonoświątkowego i
odnowy charyzmatycznej.

Zbigniew L. Gadkowski

Ewangelia św. Mateusza 24:24 “Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby,
o ile można, zwieść i wybranych.” (Ew.Mat.24:24) O dziwo, dziś wielu “wybranych” nie chce być ostrzeganymi przed tymi zwiedzeniami! Dlatego to rzeczywiście “Zapomniana droga”, w której autor bada duchy,
zgodnie z zaleceniem z I listu Jana 4:1.
W wyniku tego badania obnażone zostają niektóre ze współczesnych zwiedzeń przedstawiających:
- innego Chrystusa, nie jako tego, który nie “doświadczył grzechu”, ale przejmującego po śmierci naturę
szatana!
- inne nowonarodzenie, gdyż ogołocone z najważniejszych błogosławieństw jak zamieszkanie w sercu
Ducha Świętego pełnego mocy do wzrostu duchowego i pełnienia misji albo pozbawione z oczyszczenia
serca wierzącego od zamieszkiwania demonów.
- inne Słowo Boże przekazywane dziś poprzez “sennik”, wizje samozwańczych apostołów i proroków.
- inną pozycję chrześcijanina już nie “świadomego swojej grzeszności i słabości”, ale “świadomego
swojej wartości” jako “Mesjasza, małego boga”.
Chrześcijanie, przebudźmy się, obnażajmy i odcinajmy się od postmodernistycznej drogi “zwodzenia
wybranych”, wróćmy na zapomnianą drogę!
Jan Puchacz, pastor I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi

I Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi

