
Skuteczność nie jest miernikiem dobra
Mówi ks. Janusz Czenczek, koordynator księży egzorcystów
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pytanie o źródło pochodzenia wpływów 
duchowych, byleby tylko osiągnąć jeden 
cel: zdrowie. Znamieniem współczesnych 
czasów jest kult zdrowia i wszystkiego, co 
z utrzymaniem zdrowia jest związane. 
Ten kult odsuwa ludzką uwagę od spraw 
najważniejszych, każe nawet zapomnieć 
o Bogu. W to miejsce chce wprowadzić 
kosmiczne siły. Ale człowiek szybko się 
przekona, że nic nie jest w stanie wypełnić 
w naszej duszy pustki po Bogu. Wszelkie 
pieniądze, energie, fortuny, cuda, duchy 
jedynie zwodzą, że dają szczęście. Może 
właśnie dlatego Bóg dopuszcza starość, 
niemoc, chorobę, by człowiek zobaczył 
bezradność swoją i bezradność tych 
wszelkich bożków, w których pokładał 
nadzieję. Niejednokrotnie ta starość może 
być błogosławieństwem dla człowieka, 
który dopiero, gdy na własnej skórze 
doświadcza przemijania, zaczyna szukać 
tego, co stałe. Wtedy łatwiej mu odróżnić 
sprawy istotne od nieistotnych. Nawrócenie 
do Boga nawet zatwardziałych grzeszników 
dokonuje się często właśnie w starości, 
nawet na łożu śmierci. Czy zatem słuszne 
jest popularne powiedzenie, że Panu Bogu 
nie udała się starość?

Artur Winiarczyk
Redaktor Naczelny

Medycyna naturalna i tzw. medycyna 
alternatywna rozpowszechniły się 
dziś dzięki poparciu części świata 
medycznego, dla którego współczesnym 
miernikiem wartości określonej metody 
leczenia, jest skuteczność.

W wyniku niespotykanej dotychczas 
skali upowszechnienia metod medycyny 
alternatywnej oraz wymieszania 
medycyny naturalnej i praktyk 
okultystycznych, zagrożony został kult 
Jedynego Boga, gdyż wraz ze stosowaniem 
metod dalekowschodnich ożyły kulty 
bałwochwalcze, które uzasadniają 
nieproporcjonalnie większe zaufanie do 
sił kosmicznych, niż do Boga osobowego. 
Świat chrześcijański jest dziś kuszony 
teoriami o nadnaturalnych zasobach 
ukrytych w ciele człowieka, o boskich 
energiach przepływających przez nasze 
ciało, które można „dostroić” do własnej 
energii duchowej poprzez określone 
rytuały lub powtarzane czynności. 
Chrześcijanie jednak zdają sobie sprawę, 
że należy „badać duchy”, skąd pochodzą 
oraz że nie ma większej wartości nad 
własne zbawienie pochodzące od 
Boga, któremu nie równa się doczesna 
pomyślność czy zdrowie ciała. 

Reiki jako metoda leczenia ukazuje, 
jak bardzo człowiek jest skory pominąć 

Zdrowie, starość
i pieniądze
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