
CZY JEST WŁAŚCIWE UWAŻANIE WSZYSTKICH RELIGII JAKO RÓŻNYCH DRÓG
KU JEDNEMU BOGU?

Może dla jednych ten Bóg nazywa się Allah, dla innych doskonały byt czyli Brahman
(objawiający się w milionach bóstw), jeszcze inni stwierdzą, że tym bogiem jestem ja sam,

tylko jeszcze o tym nie wiem.

Ale czy to nie jest tak, że tak jak wejściu na szczyt jakiejś góry prowadzą różne drogi, tak do
Boga prowadzą różne drogi podawane przez religie świata.

1.Otóż koncepcja, że są różne drogi do Boga jest błędna podobnie jak koncepcja, że 
wszystkie drogi prowadzą na szczyt. Niektóre z nich w pewnym momencie się kończą, inne 
pną się w górę, ale potem znów idą w dół. 

Dlaczego w tym duchowym wymiarze nie wszystkie drogi prowadzą na szczyt do Boga? 
Ponieważ mapy na szczyt, jaką mają różne religie są inne. Dla jednych taką mapą jest Nowy 
Testament, dla innych Koran, dla innych Wedy . 
CZYLI PIERWSZA PRZYCZYNA DLACZEGO NIE WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ
NA SZCZYT DO BOGA TO TA, ŻE RÓŻNE GRUPY MAJĄ INNE MAPY.

2. Ten szczyt - Bóg do którego dążą różne religie czy nawet wyznania chrześcijańskie nie 
jest takim samym szczytem - Bogiem, np:

 Wyznawcy hinduizmu uznają wiele bogów i bogiń.
 Buddyści twierdzą, że nie ma żadnego boga.

 Wyznawcy New Age głoszą, że każdy człowiek jest Bogiem.

 Muzułmanie wierzą w potężnego, ale niepoznawalnego Boga.

 Chrześcijanie wierzą w kochającego i przystępnego Boga.

Więc - Czy we wszystkich wspomnianych religiach czci się tego samego Boga? 

Zastanówmy się. Ruch New Age naucza, że wszyscy powinnyśmy skupić się na dążeniu do 
osiągnięcia boskiej świadomości kosmicznej, boskości, ale to wymagałoby od muzułmanów 
porzucenia idei jednego Boga, od wyznawców hinduizmu -- zrezygnowania z wiary w wielu 
bogów, a od buddystów -- założenia, że w ogóle istnieje jakiś bóg.

3. Koncepcja, że różne drogi prowadzą do Boga jest też niewłaściwa, ponieważ Jezus rzekł:
Ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. 

Co mamy uczynić z tym stwierdzeniem Jezusa?

Albo uznać, że chrześcijaństwo w takim razie kłamie, bo mówi, że jest tylko jedna droga, 
albo uznać, że mówi prawdę i wówczas pójść tą jedną drogą.
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Droga proponowana przez chrześcijaństwo jest diametralnie różna od innych koncepcji. 
Dlaczego?

Mianowicie, tylko w chrześcijaństwie Bóg jest Miłością, która pragnie nawiązać z nami 
bliską, osobową, przyjacielską relację. 

W hinduizmie człowiek poszukujący wyzwolenia od karmy jest zdany na własne siły. 
Według ideologii New Age każda osoba musi sama wypracować własną boskość. W 
buddyzmie jednostka dąży do tego, by uwolnić się od pragnienia. W islamie rygorystyczne 
przestrzeganie przepisów religijnych jest jedynym sposobem zapewnienia sobie wstępu do 
raju po śmierci. 

Hinduizm

Większość wyznawców tej religii czci jedną Istotę, która jest doskonałą
jednością (Brahman), ale objawia się pod postacią niezliczonej rzeszy
bogów i bogiń. Różne przejawy bóstwa wcielają się w rzeźby, świątynie,
guru, rzeki, zwierzęta itd.

Pozycja, jaką człowiek zajmuje w obecnym życiu, zależy od jego
zachowania w poprzednim wcieleniu. Jeśli ktoś popełniał wcześniej złe
czyny, może się spodziewać trudnych doświadczeń w obecnym życiu. Celem egzystencji jest
uwolnienie się od prawa karmy -- uniknięcie konieczności ciągłej reinkarnacji.

W hinduizmie człowiek może samodzielnie wybrać własną drogę do duchowej doskonałości.

Może być ateistą, monistą, poligamistą, teistą, ważne, każdy może wybrać własny kodeks 
moralności. Jeżeli będziesz odpowiednio kształtował swój charakter, to w końcu uwolnisz 
się od reinkarnacji, cyklu ponownych narodzin i osiągniesz ukojenie i odkryć w sobie 
Brahmana - bóstwo.

Jak doświadczyć duchowego przebudzenia? Doświadcza się go po włożeniu rąk guru, po czy
człowiek doświadcza nieopisanej dozy emocji - śmiechu, drżenia, płaczu, odgłosów 
zwierząt.

Czy zdajemy sobie sprawę, że te zjawiska hinduskiego przebudzenia Kundalini obecnie 
weszło do ruchu charyzmatycznego w chrześcijaństwie?

Inny ruch religijny dążący do zjednoczenia wszystkich religii to 

New Age

Ruch New Age propaguje rozwój wewnętrznej mocy i boskości
człowieka. Kiedy wyznawcy New Age mówią o Bogu, nie mają na myśli
transcendentnego, osobowego Boga, który stworzył świat, ale określają
tym mianem wyższą formę świadomości w sobie samych. Osoba
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reprezentująca światopogląd New Age postrzega siebie samą jako Boga i w rezultacie to co 
czuje, myśli, widzi jest boskie. 

Co należy czynić, aby rozwijać swoją wewnętrzną moc i doświadczyć odmiennego stanu 
świadomości, poczucia własnej wartości jako bóstwa?

Należy stosować różne techniki wschodniego mistycyzmu, parapsychologię, ćwiczenia 
oddechowe, recytację mantr, medytację.

Światopogląd New Age łączy w sobie szeroki wachlarz poglądów charakterystycznych dla 
wschodniego mistycyzmu z technikami duchowymi, metafizycznymi i 
parapsychologicznymi, takimi jak ćwiczenia oddechowe, recytacja mantr, gra na bębnach i 
medytacja. Celem jest rozwinięcie przez praktykującą je osobę odmiennego stanu 
świadomości oraz wzmocnienie poczucia własnej boskości. O co chodzi w tym odmiennym 
stanie świadomości? Otóż chodzi o osiągnięcie stanu, w którym zewnętrzna rzeczywistość 
przestaje dla mnie istnieć, a ja sam jako bóg tworzę własną rzeczywistość.

Buddyzm

Czy Budda jest bogiem? Nie. Budda jest osobą, która osiągnęła cel dążeń
buddystów czyli duchowe oświecenie, które wyzwoliło go z ciągłego
cyklu ponownego cierpienia czyli narodzin i śmierci.

Co jest przyczyną ciągłych narodzin i śmierci? Zmysłowe pragnienia,
pożądliwości, przywiązanie do własnej osoby.

Czyli o co chodzi w buddyźmie? Nie chodzi o pójście tą drogą ku bogu, bo Boga nie ma, ale 
chodzi o doświadczenie nirwany, uwolnienia od pragnień, pożądliwości...

Jak to osiągnąć? Przez medytację, modlitwę połączoną z mantrą śpiewaną lub recytowaną.
Odpowiednio  dobrane  mantry  śpiewane  są  muzykoterapią  i  mają  działanie  lecznicze,
przekazują wibracje wewnętrznym organom ciała, dokonują masażu. 

Jeżeli  to wzmocnimy odpowiednimi gestami dłoni, palców tzw.mudry religijne, wówczas
można dokonać rzeczy niewyobrażalnych.

Islam

Muzułmanie wierzą, że jest jeden, wszechmocny, transcendentny Bóg,
nieskończenie przewyższający rodzaj ludzki -- Allach. Uważa się go za
stwórcę świata i źródło wszelkiego dobra i zła. Wszystko dzieje się z
jego woli. Jest surowym i potężnym sędzią, który okaże miłosierdzie
swoim wyznawcom w zależności od spełnionych przez nich dobrych
uczynków, a także od stopnia poświecenia religijnego, którym się
wykazywali. Stosunki łączące wyznawcę z Allachem to relacja między
sługą i panem.

3



Choć muzułmanie uznają kilku proroków, za ostatniego i najważniejszego uważa się 
Mahometa. Jego nauczanie i styl życia winny być dla wyznawców Allacha najwyższym 
autorytetem. Muzułmanin musi przestrzegać pięciu obowiązków religijnych. Są to: 1) 
powtarzanie wyznania wiary w Allacha i Mahometa; 2) odmawianie określonych modlitw po
arabsku pięć razy dziennie; 3) udzielanie wsparcia potrzebującym; 4) post trwający przez 
jeden miesiąc w roku, kiedy to należy powstrzymać się od jedzenia, picia, palenia i 
współżycia seksualnego od wschodu do zachodu słońca; 5) raz w życiu należy udać się na 
pielgrzymkę do sanktuarium w Mekce. Wierne wypełnianie tych praktyk jest dla 
muzułmanina podstawą nadziei, że po śmierci trafi do raju, który jest miejscem zmysłowej 
przyjemności. W przeciwnym razie poniesie wieczną karę w piekle.

Islam zaspokaja oczekiwania religijne wielu ludzi. Naucza, że istnieje jeden, najwyższy Bóg,
którego można czcić przez dobre uczynki oraz ścisłe praktykowanie rytuałów religijnych. W 
zależności od stopnia zaangażowania religijnego człowiek po śmierci jest nagradzany albo 
ponosi karę.

Dlaczego chrześcijaństwo jest wyjątkowe i jest jedyną drogą ku Bogu?
- ze względu na przykład samego Boga. Jedynie Bóg chrześcijan jest
żywą miłością w dawaniu, bo dał samego siebie na krzyż. Jedynie Bóg
chrześcijan może najlepiej zrozumieć cierpienie człowieka, bo sam był
najbardziej doświadczony różnorodnym cierpieniem. Jedynie Bóg
chrześcijan mówi o relacji przyjaźni z człowiekiem.

- Chrześcijaństwo jest wyjątkowe ze względu na wiarygodność. Biblia
zawiera setki proroctw, które już się wypełniły i wypełnią. Historia i archeologia potwierdza 
przekazy biblijne. Narody świata i rodziny opierające swoje życie na Bożym Słowie 
doświadczają błogosławieństwa Bożego z uwagi na inne podejście do życia, pracy, 
moralności.
W Europie miały miejsce liczne przebudzenia ku Bogu od czasów reformacji. Co ciekawe, 
kraje w których reformacja odniosła zwycięstwo do dziś pozostają jeszcze najbogatszymi 
krajami  Europy. Dziś niestety zachodnia Europa odchodzi już od wartości biblijnych.

Dlaczego jeszcze chrześcijaństwo jest wyjątkowe?

Ze względu na rozwiązanie problemu grzechu i relacji ze Stwórcą.

W chrześcijaństwie nie chodzi o oddanie się jakiejś metodzie samodoskonalenia, takiej jak 
Ośmioraka Ścieżka (buddyzm), Pięć Filarów (islam), medytacja, dobre uczynki czy nawet 
Dekalog. 

Dzięki zbawieniu oferowanemu za darmo przez Chrystusa nie musimy zasługiwać już na 
życie wieczne przez dobre uczynki czy medytacje.

Każdy z nas może mieć nawiązać bliską, osobistą relację z Chrystusem.
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Wyznawcy wielkich religii świata skupiają się na nauczaniu, ideach, ścieżkach duchowego 
rozwoju i rytuałach. Pan Jezus nie wskazuje człowiekowi ścieżki, filozofii czy religii, ale 
zaprasza do przyjaźni ze sobą. 

W I liście Jana 3:1 czytamy: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy”

Bóg powiedział: Synu mój daj mi serce swoje a Twoje oczy niechaj strzegą moich dróg!

Kiedy jestem gotów oddać komuś swoje serce?
Kiedy tego kogoś pokochamy.
Czy zechcesz pokochać Boga całym sercem i w modlitwie oddać Jemu swoje życie?

Co trzeba uczynić, aby oddać Bogu swoje życie?

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg 
wzbudził Go zmartwych zbawiony będziesz.

CHCESZ NAPRAWDĘ WEJŚĆ NA TEN SZCZYT DO BOGA WŁAŚCIWĄ DROGĄ?
- WYZNAJ SWOIMI USTAMI CZYLI W MODLITWIE, ŻE CHCESZ ABY JEZUS BYŁ 
PANEM CZYLI PANOWAŁ W TWOIM ŻYCIU
- CAŁYM SWOIM SERCEM ZAUFAJ, ŻE TYLKO ON MOŻE CIEBIE ZBAWIĆ, NIE 
TWOJE UCZYNKI, NIE TWOJE DOBRE ŻYCIE, ALE TYLKO CHRYSTUS.

5


	Hinduizm
	New Age
	Buddyzm
	Islam
	Dlaczego chrześcijaństwo jest wyjątkowe i jest jedyną drogą ku Bogu?

