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Temat: Chrześcijanie a ruchy parareligijne
•
•

Poznanie nowych ruchów religijnych należących do nurtu New Age.
Zrozumienie zagrożenia, jakie dla chrześcijaństwa niesie rozwój nowych form pogańskich wierzeń i
pseudoreligii.

1. Modlitwa
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc,
odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej
prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej
Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym
niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2. Mój obraz chrześcijaństwa – niedokończone zdania
Dokończ zdania
W chrześcijaństwie najbardziej mi się podoba…
Moim zdaniem chrześcijaństwo jest…
Chrześcijanie powinni być bardziej…

Obecnie coraz częściej spotykamy się z krytyką chrześcijaństwa. Słyszymy o występowaniu
chrześcijan z Kościoła, o powstawaniu nowych grup religijnych. Na internetowej stronie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych można znaleźć, że w Polsce zarejestrowanych jest prawie 160 kościołów i innych
związków wyznaniowych. W naszym kraju legalnie działają m.in. Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej
Mistrzyni Czing Hai, które swoim wyznawcom nakazuje powstrzymywać się od zabierania wszelkiego życia
(wymaga to ścisłego przestrzegania diety wegańskiej, czyli diety bez mięsa, ryb, drobiu, jaj oraz mleka), czy
Zgromadzenie Braci i Sióstr „Politeistów”, które powstało, by udzielać ślubów parom jednopłciowym. Na
liście MSW jest też kilka wspólnot odwołujących się do religii starosłowiańskich, w praktyce oznacza to
powrót do pogaństwa.
2. Zagrożenie New Age
Istniały już takie próby wrzucenia do worka religijnego wszystkiego, co jest wygodne, atrakcyjne i
pociągające, a wydarzyło się to ok. 30 lat temu w systemie filozoficznym, który nazwano New Age.
New Age jest systemem, w którym zamazano granice pomiędzy wszelkimi bytami. Nie ma w nim
rozróżnienia pomiędzy Bogiem, człowiekiem i światem. Wszystko jest jednością, jednym wielkim bytem.
Zacieranie odrębności Boga i człowieka pociąga za sobą poważne konsekwencje – człowiek traci status
stworzenia i status grzesznika. Koncepcja Boga bezosobowego powoduje, że modlitwa zostaje zastąpiona
techniką. New Age często nazywają swoje grupy modlitewnymi, chociaż w rzeczywistości są to, co
najwyżej, jakieś grupy medytacyjne albo mediumiczne. To właśnie mediumizm jest jedną z podstawowych
technik New Age. Polega on na wchodzeniu w odmienne stany świadomości, które mają doprowadzić
umysł do złączenia się z kosmosem lub duchami, które w nim są.

Przejawy New Age
Medytacja Transcendentalna (skrót: TM) – w szerszym sensie, jest to każda medytacja, mająca na
celu wykroczenie poza dualizm ego, poza pełen sprzeczności i dwoistości świat zewnętrzny, przekroczenie
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wąskiego rozumienia siebie jako oddzielnego od reszty świata bytu. Medytacja Transcendentalna w
różnych formach uczona jest przez wiele grup jogi, relaksacji, psychoterapii.
Reiki – system światopoglądowo-kultyczny, wywodzący się z ezoterycznego pseudobuddyzmu,
oparty na doświadczeniu inicjacji, którego celem jest uzdrawianie. Nie jest to jednak metoda neutralna, ale
właśnie inicjacyjny system duchowy (zakładający samoubóstwienie człowieka: „bóg wewnętrzny”).
Metoda Silvy – podobnie jak w przypadku Reiki nie chodzi tylko o metodę doskonalenia umysłu
(Silva Mind Control), ale o całościowy system światopoglądowo – kultyczny, zakładający boskość człowieka i
jego rzekomo nieograniczonych, umysłowo-mózgowych możliwości. Ktoś mógłby stwierdzić, że nie widzi
nic złego w ćwiczeniu mózgu. I na tym polega pułapka. Zaczyna się od dążenia do uzyskania lepszej pamięci
i zlikwidowania migreny czy też wstawania bez pomocy budzika. To wszystko jednak zasadza się na
„odkryciu” boskości człowieka. Wspomniane praktyki są tylko wstępem, potem wchodzi się coraz głębiej.
Nasza kultura dąży do konformizmu, ubóstwienia człowieka albo nadania bóstwu ludzkich cech. Taki
sposób rozumienia religii rozpowszechnia się w filmach, serialach, książkach. Mówi się o białej magii.
Jednak biała magia nie jest czymś dobrym. Żaden biały mag nie jest tak naprawdę dobry, bo to on sam
rozstrzyga, co jest dobre, a co złe. Nie interesuje się okultyzmem po to, aby czynić dobro, ale by osiągnąć
korzyść dla siebie. Jego motywacją jest pragnienie rządzenia innymi, a przecież przyjemnie jest zdobywać
szczęście i władzę w białych rękawiczkach i aurze dobroczyńcy. Wszystko to ma jeden cel, odciągnąć ludzi
od chrześcijaństwa, które wymaga pewnego poświęcenia i ofiary; wszystko wydaje się atrakcyjniejsze,
jeśli jest wygodne.
3. Wyjątkowa wartość chrześcijaństwa
Posyłając na świat swojego Syna, Bóg przekonuje nas
o swojej bezgranicznej miłości. Jezus wziął na siebie zło
całego świata i osobisty grzech każdego z nas i złożył za nas
ofiarę przebłagalną, umierając na krzyżu. Potem
zmartwychwstał, zapewniając, że dla każdego z nas ma ofertę
życia wiecznego wolnego od cierpienia i płaczu, pełnego
miłości jednoczącej z Bogiem i wszystkimi zbawionymi. Na
ziemską drogę zostawił nam łaskę wiary oraz przykazanie
miłości Boga i bliźniego. To jest dobra nowina, którą objawił
nam sam Bóg. Czy ktokolwiek na świecie dał nam lepszą
propozycję, która spełniałaby najgłębsze ludzkie pragnienia i
aspiracje? Czy ktokolwiek inny oddał za nas życie, by uwolnić
nas od grzechu i groźby śmierci wiecznej?

4. Obrona przed zagrożeniem
Ważnym elementem chrześcijańskiej tożsamości powinna być żywa relacja z Bogiem. Osoba, która
praktykuje prawdy wiary i zna je dobrze, jest w stanie odróżnić chrześcijaństwo od pogaństwa, wybrać to,
co należy, bez względu na reakcję otoczenia i pełna nadziei potrafi zmierzyć się z życiem.
4. Modlitwa
Odnowienie oddania życia Jezusowi
Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz!
Wierzę, że umarłeś dla mnie na krzyżu, aby pokonać mój grzech i dać mi wolność, która przynosi pokój. Chcę jeszcze
bardziej poznać Ciebie. Wybieram dziś życie z Tobą, by pójść drogą, którą mi wskażesz. Pragnę żyć dla Ciebie i
bardziej niż swoją – Twoją wolę wypełniać. Oddaję Ci swoje życie, plany, marzenia, to, co we mnie dobre, i to, z czym
sobie nie radzę. Jezu, proszę, zostań już na zawsze moim jedynym i wyłącznym Panem. Prowadź mnie, bo nie chcę
błądzić, chodzić bez celu, ale chcę żyć tak, jak Ty chcesz, abym żył. Ogłaszam Cię dziś Panem i Królem mojego życia.
Amen.
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Zapis do zeszytów

Temat: Chrześcijanie a ruchy parareligijne
W Jezusie Chrystusie Bóg najpełniej objawił nam swoją miłość, ukazując sens i cel ludzkiego życia.
Tylko wciąż podtrzymywana osobista więź z naszym Panem i Zbawicielem może nas uchronić przed
zgubnymi wpływami neopogańskich religii, które nie dają zbawienia.
Osoba oddająca się kultowi neopogańskiemu dopuszcza się bałwochwalstwa, łamiąc pierwsze
przykazanie Dekalogu, może to prowadzić do najpoważniejszego wykroczenia przeciw wierze: apostazji,
czyli odstępstwa od wiary.
Zadanie domowe
1. Poszukaj informacji, gdzie może otrzymać pomoc osoba zagrożona działalnością sekt. Skorzystaj ze
strony Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach,
http://www.badzwolny.eu.
2. Dowiedz się, na czym polegają wierzenia współczesnych wyznawców religii Słowian (zadanie
dodatkowe na ocenę celującą!!!!!)
3. Pomódl się za osoby, które odrzuciły swoją wiarę, szukając nowego, lepszego boga.

