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Wobec neopogaństwa
Kim
jestem
w perspektywie
i jego
zgubnych
wpływówBożego planu?

Niedobre horoskopy,
wciąż mi proponujecie:
– przytakuj baranowi,
– bierz byka za rogi,
– nie rozdzielaj bliźniąt,
– pokaż rakowi zimowisko,
– poluj na lwa,
– podobaj się pannie,
– miej uwagę na wagę,
– omijaj skorpiona,
– nie celuj w strzelca,
– zdobywaj szczyty z koziorożcem,
– wodnikowi lej wodę,
– ryby naucz mówić…
O niedobre horoskopy,
dlaczego nie mówicie mi nic o Jezusie
– moim jedynym Zbawicielu?
			

(Roman Ścieszka)

Jezus Chrystus przyniósł na świat Ewangelię. Od wielu wieków jest ona obecna
w życiu zarówno pojedynczych chrześcijan, jak i całych społeczeństw. Kultura naszego
kontynentu – zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym – zbudowana została
na wartościach chrześcijańskich. Interesującą uwagę wygłosił jeden z głęboko wierzących nauczycieli polonistów na temat epoki komunistycznego totalitaryzmu, kiedy to
odnoszenie się do wartości ewangelicznych nie było mile widziane. Stwierdził on, że
aby do nich nawiązywać, wcale nie trzeba było specjalnych zabiegów – wystarczyło po
prostu solidnie realizować program, ponieważ cała literatura polska przeniknięta jest
pierwiastkami ewangelicznymi.
Niestety, jak dowodzi obserwacja życia społecznego, w wielu wypadkach mamy dziś do
czynienia z powrotną falą czegoś, co można by nazwać powtórnym pogaństwem, a więc
neopogaństwem. Zjawisko to daje o sobie znać w różnych formach. Według brytyjskiego
czasopisma „The Spektator”, w roku 2004 nawiązujące do dawnych wierzeń pogańskich
nurty religijne stanowiły siódmą co do wielkości „religię” w Wielkiej Brytanii („The
Spektator” 18 grudnia 2004).
Warto też podkreślić, że oprócz zadeklarowanych „pogan”, znaczna liczba ludzi mniej
lub bardziej świadomie przyjmuje neopogański światopogląd. W takim też duchu rozwija się znajdujący odbicie w kulturze, sztuce, a nawet w polityce ruch New Age (nowa
era), który wziął swą nazwę od zbliżającej się, jak wierzą jego wyznawcy, Ery Wodnika.
Założenia spokrewnionych z nim nurtów myślowych są sprzeczne z Ewangelią, ponieważ
odrzucają osobowego Boga, zastępując Go bezosobową energią ideą Matki-Ziemi (Gai),

Zjaw swą litość w życiu całym
Tym, co żebrzą Twej opieki;
W Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.
(hymn Ciebie, Boże, chwalimy)

Chrześcijanin, który do końca zaufał Chrystusowi, nie stara się odkrywać przyszłości
na własną rękę, ponieważ wie, że Bóg jest najlepszym Ojcem, który nas nieskończenie
kocha, więc cokolwiek nam się zdarzy, pozostaje pod Jego dobrotliwą kontrolą.
W roku 1846 wielki duński pisarz Hans Christian Andersen napisał na zamówienie
niemieckiego wydawcy swych pism zebranych swoją autobiografię. Zamieścił w niej
następujące słowa:
„Historia mego życia to piękna, pełna wydarzeń szczęśliwa opowieść. Gdyby
w dzieciństwie spotkała mnie, biednego, samotnego chłopca, dobra wróżka
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nie uznają Chrystusa jako Boga w ludzkim ciele, propagują ideę samozbawienia realizowanego m.in. poprzez stosowanie technik ezoterycznych i okultystycznych, dających
człowiekowi wiedzę i władzę nad światem (praktyki związane z astrologią, wróżbami,
tarotem itd.)
Zdumiewa ogromna dzisiaj popularność horoskopów i wszelkiego rodzaju przepowiedni. Prawie każda gazeta ma stały kącik astrologiczny. Nikogo nie zrażają wyraźne
różnice w ich treści, chociaż publikuje się je tego samego dnia, tylko w różnych gazetach.
W USA działa ponad 25 tysięcy dobrze opłacanych astrologów. W Niemczech w roku
1988 doliczono się 35 tys. katolickich i ewangelickich duchownych i aż 90 tys. wróżbitów,
astrologów i jasnowidzów.
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i powiedziała: «Wybierz teraz swoją życiową drogę i cel, do którego będziesz
dążył, a wtedy, wedle możliwości twego umysłu i tego, co podpowiada zdrowy
rozsądek, ochronię cię i wspomogę w twoich dążeniach», moim losem nie
można by pokierować lepiej, bardziej szczęśliwie i roztropnie. Historia mego
życia powie światu to, co powiedziała i mnie: jest Bóg miłosierny, który kieruje
wszystko ku najlepszemu”.
(Hans Ch. Andersen. Autobiografia. Baśń mojego życia, Łódź 2003)
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„Na początku chrześcijaństwa wyznawcy Jezusa Chrystusa byli zmuszeni stawić czoło religiom gnostyckim. Nie zignorowali ich bynajmniej, lecz podjęli to
wyzwanie pozytywnie i odnieśli sformułowania dotyczące bóstw kosmicznych
do samego Chrystusa. Najwyraźniejszy tego przykład można znaleźć w słynnym
hymnie z Listu św. Pawła do Kolosan, poświęconym Chrystusowi:
„On jest obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim wszystko zostało stworzone:
i to, co w niebiosach, i to co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała – Kościoła.
On jest początkiem.
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą:
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża”.
(Kol 1,15-20)

Dla tych wczesnych chrześcijan nie było mowy o nadejściu jakiejś nowej, kosmicznej ery; tym, co świętowali śpiewając ten hymn, było spełnienie wszystkich
rzeczy, które miały swój początek w Chrystusie”.
(Papieska Rada Kultury i Papieska Rada do spraw
Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody żywej.
Chrześcijańska refleksja na temat New Age)

Pomyśl
„Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak
właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się opatrzności Bożej w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej
ciekawości w tym względzie”.
(Katechizm Kościoła katolickiego, 2115)
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Zapamiętaj
„Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do szatana lub
demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać
przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie
przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są
przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi,
a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są
sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które
należą się jedynie Bogu”.

Zadanie
1. Znajdź w środkach masowego przekazu (prasie, programie telewizyjnym czy radiowym) artykuły lub audycje zawierające wątek neopogański.
2. Napisz list do kogoś ufającego horoskopom. Postaraj się w paru zdaniach udowodnić
mu, że jest na błędnej drodze.
3. Wybierz jedną spośród postaci biblijnych, które w swym życiu bezgranicznie zaufały
Bogu, i ułóż 10 pytań, które byś jej zadał, gdybyś mógł przeprowadzić z nią wywiad.
Warto przeczytać
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(Katechizm Kościoła katolickiego, 2116)
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