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Wiarygodnościowy wymiar katolickiej nauki 
o zmartwychwstaniu i doktryny o reinkarnacji w Ruchu New Age

(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska została napisana na seminarium naukowym z teolo-

gii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów 

w Bagnie, pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Andrzeja Nowickiego, przy 

współpracy ks. dra Romana Słupka SDS i zrecenzowana przez ks. prof. PWT 

dra hab. Włodzimierza Wołyńca.

Teologia fundamentalna jest dyscypliną teologiczną, która z defi nicji zaj-

muje się badaniem wiarygodności chrześcijaństwa. Nie daje ona dowodów 

w sensie ścisłym (bo takich nie może być w teologii), ale podaje argumenty, 

które mogą pomóc człowiekowi w podjęciu decyzji wiary. 

Temat pracy został zainspirowany zjawiskiem ciągłego rozszerzania się 

Ruchu New Age. Urząd Nauczycielski Kościoła, zaniepokojony rozmiarami 

tego zjawiska, w  roku wydał dokument Jezus Chrystus dawcą wody życia. 
Chrześcijańska refl eksja na temat New Age. Bada w nim genezę, przyczyny po-

pularności oraz doktrynę Ruchu Nowej Ery. 

Do ważniejszych elementów, które proponuje Ruch Nowej Ery należy wiara 

w reinkarnację. Na aktualność problemu przyjmowania wiary w reinkarnację 

wskazują badania socjologiczne, które pokazują, że już w  roku w Europie 

w reinkarnację wierzyło, w zależności od kraju, od  do  społeczeństwa. 

Wśród wierzących katolików w Polsce w roku  procent ten wynosił ,. 

Można więc dostrzec, że nawet w łonie Kościoła nie brak osób, które rozmijają 

się z prawdziwą wiarą Kościoła na temat pośmiertnych losów człowieka. 

Ostateczne losy człowieka zawsze budziły ciekawość, zainteresowanie, 

ale także pewien lęk, co będzie „po drugiej stronie”. Pośmiertny los człowie-

ka będzie odbiciem jego ziemskiego życia. Katolikom powinno zależeć na 

zbawieniu każdego człowieka, a przyjmując wiarę w reinkarnację możliwość 

zbawienia stawia się pod poważnym znakiem zapytania.
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Ruch New Age jest tworem, którego do końca nie można zdefi niować 

z powodu wieloznaczności samego terminu oraz rzeczywistości kryjącej się 

pod nim. Jest zorganizowanym lobby, któremu bardzo zależy, aby jak najwię-

cej ludzi odrzuciło zorganizowane religie i przyjęło newagowski sposób my-

ślenia. Z niechęcią odnosi się on do chrześcijaństwa, a szczególnie do Kościoła 

katolickiego.

Głównym celem pracy było przedstawienie argumentów za zmartwych-

wstaniem w wierze katolickiej oraz za reinkarnacją w Ruchu New Age. 

W pierwszym rozdziale podano główne założenia terminologiczne dotyczące 

zmartwychwstania i reinkarnacji oraz ukazano powiązanie zmartwychwsta-

nia Jezusa Chrystusa ze zmartwychwstaniem umarłych. W rozdziale drugim 

skoncentrowano się na zbadaniu wiarygodności znaków zmartwychwstania: 

pustego grobu i chrystofanii. Trzeci rozdział miał na celu zbadanie wiarygod-

ności argumentów za reinkarnacją w Ruchu New Age.

Analizując argumenty świadczące za zmartwychwstaniem, można uznać, 

że jest ono: wydarzeniem realnym, choć wymyka się naszemu pojmowaniu 

historii; jest dostępne poznaniu poprzez swoje znaki – pusty grób i chrysto-

fanie; znaki te były widziane i potwierdzone przez konkretnych świadków, 

znanych nawet z imienia, niektórzy z nich oddali życie świadcząc o Chrystu-

sie; dzisiejsza nauka potwierdza prawdziwość niektórych danych zawartych 

w Biblii. 

Argumenty zwolenników reinkarnacji wywodzących się z Ruchu New Age 

wydają się być nie do przyjęcia. Wykryto w nich pewne nieprawidłowości, 

które, zdaniem autora, stawiają pod znakiem zapytania ich wiarygodność. 

Zostały zauważone następujące nieprawidłowości: trudność w weryfi kacji 

danych uzyskanych metodą hipnozy i rebirthingu, pod wpływem środków 

halucynogennych; należy zarzucić Ruchowi Nowej Ery nieostrożność w po-

sługiwaniu się tymi technikami, gdyż nie są one do końca przebadane; pewne 

stany psychiczne, w których uzyskuje się informacje o rzekomych przeszłych 

wcieleniach są tłumaczone przez psychologię jako różnego rodzaju patologie; 

tłumaczenie aktualnych negatywnych decyzji moralnych następstwami po-

przednich żywotów zakłada całkowity relatywizm moralny, negujący wszelką 

formę autorytetu moralnego; osoby znane z mediów, wypowiadające się pub-

licznie na temat reinkarnacji, nie stanowią autorytetu w dziedzinie fi lozofi cz-

nej lub religijnej, który uprawniałby je do autorytatywnych wypowiedzi na 

tematy dotyczące eschatologii; fundamentalistyczne interpretowanie Biblii 

i manipulowanie tekstem biblijnym w celu udowodnienia rzekomej obecności 

idei reinkarnacji w Piśmie Świętym.





Rzeczywistość Ruchu New Age jest ogromnym wyzwaniem duszpaster-

skim dla Kościoła. Mogłaby i powinna stać się przedmiotem pogłębionej re-

fl eksji teologicznopastoralnej. Ostateczne rzeczy człowieka są rzeczywistością, 

która dotknie każdego. Możliwość utraty zbawienia powinna być zarówno 

dla pasterzy, jak i świeckich sprawą bardzo poważną. Dlatego należy mówić 

i uświadamiać ludziom, jakie niebezpieczeństwa kryją się pod rzeczywistością 

reinkarnacji. Ponadto argumenty, które miałyby świadczyć za przyjęciem 

doktryny o reinkarnacji stoją na tak wątłych podstawach (co zostało ukazane 

w pracy), że dziwnym wydaje się, że osoby ze społeczeństw tak bardzo wy-

kształconych przyjmują ją prawie całkowicie bezkrytycznie.
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