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Nowe ruchy religijne w Afryce powstawa³y w warunkach inkul-
turacji, synkretyzacji oraz kolonialnej interetnicznej dominacji
� podporz¹dkowania, w których dokona³y siê procesy transkultura-
cji, powoduj¹ce powstanie nowych struktur religijnych i kulturo-
wych, sk³adaj¹cych siê zarówno z wzorców rodzimych, dostosowa-
nych do nowo powsta³ej sytuacji, jak i z wzorców importowanych,
przystosowanych do lokalnych warunków i potrzeb. W nowych ru-
chach religijnych mo¿na wyró¿niæ dwa komponenty, które przyczy-
ni³y siê do wykreowania stanowiska przywódcy: idee protestanckie
oraz idee tradycyjnego afrykañskiego wodza. Pierwszy czynnik to
przede wszystkim nonkonformizm misji Ko�cio³ów protestanckich,



386 Ks. Kazimierz Gergont

podkre�laj¹cy demokratyczn¹ relacjê Ko�cio³ów do pastorów.
W nowym Ko�ciele, przywódca by³ przede wszystkim kaznodziej¹,
organizuj¹cym ró¿nego rodzaju spotkania. Teologiczne wykszta³ce-
nie pastorów na niezbyt wysokim poziomie by³o wystarczaj¹ce do
kierowania wspólnot¹1.

Drugim czynnikiem maj¹cym wp³yw na uformowanie siê stano-
wiska przywódcy w nowych ruchach religijnych, by³a idea wodza,
wywodz¹ca siê z tradycyjnych struktur spo³eczno-religijnych. Trady-
cyjna organizacja spo³eczno�ci afrykañskiej sk³ada siê z wodza,
z rady mêdrców i rady ludu. Wódz nie jest jedynie administratorem
i naczelnikiem, lecz wodzem sakralnym, o boskiej mocy; jest �ró-
d³em wszelkiego prawdziwego ¿ycia, uwa¿any jest za istotê bosk¹2.

W zale¿no�ci od wspomnianych wy¿ej elementów wchodz¹cych
w zakres pojêcia przywództwa wyró¿niamy dwa typy przywódców:
przywódcê religijnego typu-wódz oraz przywódcê religijnego typu-
prorok. Z po³¹czenia tych dwóch powstaje nowy typ przywódcy reli-
gijnego � mesjasz. Jest to oczywi�cie typologia bardzo schematyczna,
utylitarna, gdy¿ w praktyce wystêpuj¹ mieszane typy przywódców
i nie jest ³atwo zaliczyæ danego przywódcê do konkretnej kategorii3.

Przywódca o charakterze wodza wystêpuje g³ównie we wspólno-
tach religijnych, które powsta³y przez secesjê z Ko�cio³ów misyj-
nych. Taki przywódca usi³uje na�ladowaæ przywódców misyjnych
Ko�cio³ów bia³ych, zrêcznie w³¹czaj¹c jednak wzory wodza plemien-
nego. Przedmiotem na�ladowania bia³ych jest ich wykszta³cenie oraz
styl ¿ycia. G³ównym atrybutem, który powinien posiadaæ wódz, jest
zespó³ cech daj¹cy siê okre�liæ pojêciem presti¿, i to presti¿ zarówno
w�ród swoich, jak i innych wyznawców. Wódz powinien byæ cz³owie-

1 W. Kowalak, Rola przywódców w nowych ruchach religijnych w Afryce,
w: Kultury i religie Afryki a ewangelizacja, pod red. H. Zimonia, Lublin 1995,
s. 103�118.

2 J. S. Mbiti, Afrykañskie religie i filozofia, Warszawa 1980, s. 227�233.
3 W. Kowalak, Rola przywódców nowych ruchów religijnych w Afryce�,

s. 104.
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kiem odwa¿nym, posiadaj¹cy autorytet, a je¿eli chodzi o wygl¹d
powinien byæ wysoki, dobrze zbudowany. Wodzem móg³ zostaæ cz³o-
wiek wykszta³cony, posiadaj¹cy zdolno�ci organizacyjne oraz dbaj¹-
cy o dobro wspólnoty.

Przywódca o charakterze proroka wystêpuje we wspólnotach,
w których dominuj¹ komponenty natywistyczne, szczególnie idea
tradycyjnego króla. Jest on na ogó³ niewykszta³cony, ale za to na-
tchniony. Sprawuje nad swoimi podw³adnymi du¿o wiêksz¹ w³adzê
ni¿ wódz. W³adza ta to po³¹czenie tradycyjnej w³adzy wodza z w³a-
dz¹ znachora, posiadaj¹ca równie¿ atrybuty w³adzy ko�cielnej. Wy-
znawcy pragn¹ w swym przywódcy widzieæ uzdrowiciela, utrzymu-
j¹cego nieprzerwan¹ ³¹czno�æ z religijnym dziedzictwem swych przod-
ków. Powo³anie na proroka ma charakter nadprzyrodzony: kandydat
na proroka musi umieæ wykazaæ, ¿e mia³ sen, by³ �porwany do
nieba�, gdzie us³ysza³ g³os daj¹cy mu polecenie i w³adzê do wykony-
wania przysz³ych zadañ. G³os ten t³umaczy siê jako wezwanie Du-
cha �wiêtego. Fakt ten stanowi podstawê autorytetu proroka we
wspólnocie. Pod wzglêdem psychosomatycznym prorok przedstawia
siê inaczej ni¿ wódz; powinien byæ szczup³y, a je¿eli chodzi o zacho-
wanie to pobudliwy, niespokojny i podniecony. Przede wszystkim
musi posiadaæ umiejêtno�ci uzdrawiania. Prorok tylko w nielicznych
wypadkach dzia³a bezpo�rednio, czêsto swoje polecenia realizuje przy
pomocy oficja³ów ni¿szych stopni (diakon, starsi, minister lokalny),
reprezentuj¹cych proroka we wspólnocie. Sam za� chêtnie g³osi
kazania, g³ównie o tematyce biblijnej. Bywa, ¿e prorocy to analfabe-
ci, dlatego powo³uj¹c siê na Pismo �wiête cytuj¹ je niedok³adnie.
Braki w przygotowaniu kazañ wyrównywane bywaj¹ w³a�nie krzy-
kiem, który jest uwa¿any za zewnêtrzny znak obecno�ci Ducha
�wiêtego w kaznodziei4.

Charakterystyczn¹ cech¹ wszystkich obrzêdów jest rytualne
uzdrawianie i stanowi ono centralny punkt dzia³alno�ci religijnej

4 Ibidem, s. 105.
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proroków. Fakt ten zapewnia nowym ruchom religijnym wzrastaj¹-
c¹ liczbê wyznawców nie tylko spo�ród tradycyjnych religii afrykañ-
skich, lecz tak¿e dzia³a na wyznawców misyjnych Ko�cio³ów chrze-
�cijañskich. Przekazywanie tych uzdrawiaj¹cych si³, aczkolwiek
wyp³ywaj¹cych od proroka, mo¿e dokonaæ siê w trojaki sposób: przez
osobowo�æ proroka, poprzez wspólnotê w czasie odprawiania obrzê-
dów kultowych, b¹d� te¿ za pomoc¹ �rodków magicznych, synkre-
tycznie zaadoptowanych. Prorok przy wykonywaniu obrzêdów uzdra-
wiaj¹cych jest wspierany przez ca³¹ wspólnotê. Utajone si³y ducho-
we proroka aktywizuj¹ siê dopiero przez fluidy obrzêdów sprawowa-
nych przez wspólnotê. Jej �piewy, tañce, klaskanie w d³onie, g³o�ne
wiwatowanie s¹ niezbêdne dla proroka, by móg³ osi¹gn¹æ pewien
emocjonalny pu³ap i wy³adowaæ swe uzdrawiaj¹ce si³y. Emocjona-
lizm jest jedn¹ z g³ównych cech charakterystycznych obrzêdów kul-
towych, odprawianych z udzia³em proroka5.

Idea przywódcy-mesjasza i mesjanizmu w nowych ruchach reli-
gijnych w Afryce wywodzi siê z Pisma �wiêtego, które wraz z chrze-
�cijañstwem zosta³o przyniesione do Afryki. Do jego rozpowszechnie-
nia przyczynili siê misjonarze, którzy dali prozelitom do r¹k Bibliê.
Misjonarze t³umaczyli j¹ na jêzyki afrykañskie, zachêcali do lektury
i samodzielnych poszukiwañ jej sensu6. Afrykanie okazali siê zdol-
nymi uczniami. Dokonali swoistej selekcji zarówno tekstu, jak i tre�ci
Pisma �wiêtego, akcentuj¹c momenty protestu przeciw niesprawie-
dliwo�ci i uciemiê¿eniu. W ksiêgach prorockich Starego Testamentu
znajdowali oskar¿enie mo¿nych i wyzwolenie uci�nionych. Na wy-
obra�niê Afrykanów, nieszczê�liwych i ujarzmionych, silnie oddzia-
³ywa³ obraz dziejów narodu izraelskiego. Doszukiwali siê tu analogii
z w³asnymi losami. Mesjasz jest upodabniany do sakralnego króla z
tradycyjnych afrykañskich struktur spo³ecznych, jest zwierzchnikiem
pañstwowym oraz najwy¿sz¹ instancj¹ prawn¹ i religijn¹. Jest on

5 Ibidem, s.110.
6 D. B. Barrett, The African Independent Churches and the Bible, �United

Bible Society Bulletin� 1967, Vol. 72, s. 184�192.
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tak �wiêty, obdarzony nadprzyrodzon¹ si³¹, ¿e nie godzi siê wyma-
wiaæ jego imienia. Tak jak niegdy� wodzowie plemienni, mesjasz
dokonuje obrzêdów po�wiêcenia pierwszych plonów, sprowadza deszcz,
tañczy na czele swoich zwolenników, uk³ada modlitwy i tworzy �pie-
wy, uzdrawia chorych. Tak jak król w tradycyjnej spo³eczno�ci, nowy
mesjasz otacza siê sztabem dostojników i s³ug. Bogactwo, powodze-
nie i dobrobyt s¹ przejawami si³y ¿yciowej wspólnoty, dlatego rów-
nie¿ mesjasz musi byæ bogaty i wykazaæ siê sukcesami w dzia³alno-
�ci dla dobra zwolenników, by zapewniæ im now¹, bogat¹ ojczyznê
na ziemi.

Wyobra¿enia o czarnym mesjaszu-zbawicielu s¹ wielowarstwo-
we: s¹ one synkretyzmem idei tradycyjnego wodza z obrazem Moj-
¿esza, który wyprowadzi³ ¯ydów z niewoli egipskiej i zaprowadzi³ do
ziemi obiecanej oraz idei Mesjasza, który zniweczy³ z³o i ustanowi³
królestwo Bo¿e � królestwo dobra i sprawiedliwo�ci � na ziemi.
Mesjasz przyjdzie do tych, którzy najwiêcej cierpieli, zostali przeklê-
ci i odrzuceni, dlatego w³a�nie Afrykanie s¹ narodem wybranym.
Tak w³a�nie zrodzi³ siê afrykañski mesjanizm7.

Wp³yw przywódców na wspólnotê jest zasadniczy, oni nadaj¹
charakter, profil i spójno�æ swojej grupie; ³agodz¹ spory, niesnaski
i k³ótnie; nie uznaj¹ cierpieñ i krzy¿a, lecz w swym ziemskim Jeru-
zalem (koloniach, osadach, �wi¹tyniach) przez obchodzenie uroczy-
sto�ci i �wi¹t, odprawianie nabo¿eñstw, organizowanie procesji przez
tañce sakralne, a przede wszystkim przez osobisty udzia³ w obrzê-
dach uzdrawiaj¹cych, pragn¹ utworzyæ królestwo ziemskie i zdobyæ
niczym niezam¹cone bogactwo i dobrobyt. W³a�nie przez sw¹ aktyw-
no�æ w obrzêdach uzdrawiaj¹cych (nie tylko) i przez osi¹gniête wyniki
faktycznych uzdrowieñ, przywódcy czêsto ciesz¹ siê ogromnym auto-
rytetem w�ród swoich wyznawców, czêsto po ich �mierci wspólnota
rozpada siê, a zwolennicy przechodz¹ do innych grup wyznaniowych8.

7 W Kowalak, Rola przywódców w nowych ruchach religijnych w Afryce�,
s. 115.

8 Ibidem, s. 116.
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Historia Nigerii pierwszego trzydziestolecia XX wieku9 zaska-
kuje nas zjawiskiem pojawiania siê ruchu religijnego, nazywanego
obecnie terminem zaczerpniêtym z jêzyka joruba, aladura, co
w jêzyku polskim oznacza �modl¹cy siê ko�ció³�10. Ruch ten dopro-
wadzi³ w konsekwencji do powstania kilku wspólnot religijnych,
zaliczanych do kategorii niezale¿nych ko�cio³ów profetyczno-tera-
peutycznych. Ich wspóln¹ cech¹ jest to, ¿e wy³oni³y siê ze wspólnot
Ko�cio³a anglikañskiego i zainicjowane zosta³y przez charyzma-
tycznych liderów, z których ka¿dy by³ zazwyczaj cz³owiekiem ob-
darzonym nadzwyczajn¹ moc¹ modlitwy, proroctwa oraz uzdra-
wiania.

Tak¹ osob¹ by³ Samuel B. Oschoffa za³o¿yciel Niebiañskiego
Ko�cio³a Chrystusa. Dziêki swej charyzmatycznej osobowo�ci oraz
niezwyk³ej aktywno�ci da³ pocz¹tek, a zarazem nada³ specyficzny
charakter swojemu Ko�cio³owi, okre�laj¹c jego doktrynê, kult i orga-
nizacjê.

Rodzina za³o¿yciela, jego ¿ycie i praca
do momentu nawrócenia

Za³o¿yciel Samuel Bilehou Joseph Oschoffa urodzi³ siê 18 maja
1909 roku w Porto Novo w dawnym Dahomeju obecnej Republice
Beninu. Jego korzenie s¹ jednak w Nigerii, sk¹d pochodzi³a jego
rodzina. Pradziadek za³o¿yciela, Ojopola i prababka Koshina obo-
je z ludu Joruba, pochodzili z Abeokuta w Nigerii, sk¹d wyemigro-

9 A. J. Omoyaowo, The Aladura Churches since Independence, w: Christia-
nity in Independent Africa, ed. by E. Fashole-Luke, London 1978, s. 98.

10 Termin aladura powsta³ przez po³¹czenie s³owa adura (modlitwa) z pre-
fiksem oni (w³a�ciciel lub wykonuj¹cy co�). Je¿eli przedrostek zgodnie z prawa-
mi jêzyka przemieni siê, powstaje s³owo aladura i znaczy: �ten, który siê modli�,
zob. W. Kowalak, Obrzêdy afrykañskich kultów synkretycznych. Analiza ich
komponentów w odniesieniu do dzia³alno�ci misyjnej, Warszawa 1973, s. 136.
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wali i osiedlili siê w Dasatre w Dahomeju, zajmowali siê upraw¹
roli11.

Ojciec Samuela nazywa³ siê Oschoffa12. Nale¿a³ do Ko�cio³a
Metodystów. Matka Alake Iyafo pochodzi³a z Imeka w Nigerii, by³a
drug¹ ¿on¹ Oschoffy. Posiada³ on wiele ¿on, które obdarzy³y go licz-
nym potomstwem p³ci ¿eñskiej, niestety przy ¿yciu pozosta³a tylko
jedna z córek. Ojciec modli³ siê i prosi³ Boga o syna. Modli³ siê
podobnie jak Anna i Elkana w Starym Testamencie: �Panie, je¿eli
dasz mi ch³opca, ja dam go Tobie na s³u¿bê�. W koñcu urodzi³ siê im
syn. Otrzyma³ imiê Bilehou. Imiê to pochodzi z jêzyka joruba �bi ile
aiye ba wu u gbe ko gbe�, co znaczy: �je�li on chce ¿yæ na tym
�wiecie, pozwólcie mu ¿yæ�, poniewa¿ Oschoffa urodzi³ siê jako bar-
dzo w¹t³e dziecko, przypuszczano ¿e wkrótce umrze. Pragnieniem
ojca by³o, aby syn pracowa³ dla Ko�cio³a Metodystów jako miejscowy
katecheta13.

W tym celu Oschoffa wys³a³ swego syna do katechety miejsco-
wego Ko�cio³a Mosesa Yansu, niestety, miêdzy uczniem a nauczycie-
lem dosz³o do sprzeczki i kurs zakoñczy³ siê fiaskiem. Kolejny kurs
katechetyczny odby³ u samego biskupa tego Ko�cio³a w Porto Novo,
ale i tym razem syn go nie ukoñczy³.

Ostatecznie Samuel Oschoffa podobnie jak ojciec, zosta³ stola-
rzem. By³ bardzo dobry w swoim zawodzie; wykonywa³ piêkne da-
chy i jeszcze piêkniej rze�bi³ w hebanie. Pracowa³ w zawodzie do
1946 roku14.

11 D. O. Olayiwola, Excitability at Worship: A Study of Joyfulness in Afri-
can Christianity, �Africana Marburgensia� 1996, Vol. 29, No. 1�2, s. 40�45.

12 Termin Oschoffa pochodzi z jêzyka joruba �Oju ki ise ofa ti ota le ta bani
ka subu�, co w jêzyku polskim mo¿na oddaæ przez wyra¿enie �Oko to nie pocisk,
który nieprzyjaciel mo¿e wystrzeliæ i kogo� powaliæ�, zob. Celestial Church Con-
stitution, Lagos 1980, No. 12, s. 8.

13 S. O. Odeyemi, The Coming of Oschoffa and the Birth of Celestial
Church of Christ, Lagos 1992, s. 136�137.

14 D. O. Olayiwola, op. cit., s. 47.
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Nawrócenie, misja i pocz¹tek nowego Ko�cio³a

W 1946 roku Oschoffa zosta³ przedsiêbiorc¹ i zacz¹³ handlowaæ
drewnem. Czêsto je�dzi³ do lasu w poszukiwaniu w³a�ciwych drzew.
Jego przedsiêbiorstwo rozwija³o siê bardzo dobrze, a¿ do prze³omo-
wego � w jego ¿yciu � dnia 23 maja 1947 roku. W tym dniu wyst¹-
pi³o zaæmienie s³oñca, Oschoffa wybra³ siê w³a�nie do lasu po drew-
no. Zjawisko to wywo³a³o w nim wielki strach, zacz¹³ siê gor¹co
modliæ i prosiæ Boga o pomoc. W trakcie tej modlitwy mia³ widzenie.
Po tym widzeniu Oschoffa zosta³ przemieniony, sta³ siê nowym cz³o-
wiekiem.

W kilka tygodni po pierwszej wizji Oschoffa prze¿y³ nastêpn¹,
by³o to 29 wrze�nia 1947 roku, tym razem ukaza³a mu siê skrzydla-
ta postaæ, która powiedzia³a:

�Bóg ma ¿yczenie, aby ciê wys³aæ jako wêdrownego kaznodziejê do
ca³ego �wiata. Na tym �wiecie ¿yje wielu chrze�cijan, którzy podczas swojej
pielgrzymki ¿yciowej mieli wielu ró¿nych pogañskich kap³anów i czarowni-
ków. Na ³o¿u �mierci ci ludzie ci¹gle my�leli, ¿e pozostali chrze�cijanami
i ¿e s¹ zbawieni.

Jednak oni ju¿ przestali byæ chrze�cijanami, poniewa¿ diabe³ ich uwiód³
i zabra³ ich dusze. Ci ludzie po �mierci nie mog¹ spotkaæ Chrystusa. Bóg
wysy³a ciê do �wiata, aby� g³osi³ kazania i napomina³, lecz �wiat ci nie
bêdzie wierzy³. Pomogê ci w twojej misji tak, ¿e wielu bêdzie s³uchaæ twoich
s³ów i pójd¹ za tob¹. W Imiê Jezusa Chrystusa bêdziesz mia³ cudown¹ moc
uzdrawiania i czynienia innych cudów. Te cudowne uzdrowienia bêd¹ dla
innych znakiem, ¿e zosta³e� pos³any przez Boga�15.

W czasie tego objawienia, inna osoba � Marrie Zenvenu � mia³a
równie¿ widzenie. Zobaczy³a Chrystusa ukrzy¿owanego na du¿ym
drewnianym krzy¿u oraz widzia³a jak Chrystus zst¹pi³ z krzy¿a
i wszed³ do pokoju, gdzie przebywa³ Oschoffa. Kiedy wyszli z po-
koju, M. Zenvenu zwróci³a uwagê na to, ¿e Oschoffa by³ ubrany
w bia³¹ tunikê utkan¹ gwiazdami, a jego oczy promieniowa³y tak

15 Ibidem, s. 46.
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silnym blaskiem, ¿e nie mog³a na niego patrzeæ, by³a bardzo prze-
straszona16.

To zdarzenie przyci¹gnê³o wielu m³odych ludzi, którzy po wizy-
cie u Oschoffy zaczêli o nim mówiæ. Wkrótce przysz³o do domu
za³o¿yciela jeszcze wiêcej osób, prosz¹c o modlitwy i pomoc. Odpra-
wiono dla nich wielkie nabo¿eñstwo, które da³o pocz¹tek temu no-
wemu Ko�cio³owi17.

Nazwa nowego Ko�cio³a pochodzi z wizji proroczej Aleksandra
Yanga, jednego z cz³onków tego Ko�cio³a. Imiê oryginalne by³o ob-
jawione po francusku �Eglise du Christianisme Celeste�. W jêzyku
Joruba �Ijo Mimo ti kristi lati orun wa� znaczy to �The Holy Assem-
bly of Christ from Heaven�, (��wiete Zgromadzenie Chrystusa
z Nieba�) ostatecznie przyjêto nazwê Celestial Church of Christ, co
t³umaczy siê na jêzyk polski � Niebiañski Ko�ció³ Chrystusa18. I tak
dzieñ 29 wrze�nia przyjmuje siê jako oficjaln¹ datê za³o¿enia tego
Ko�cio³a.

Fenomen rozwoju, oryginalno�æ i atrakcyjno�æ
Niebiañskiego Ko�cio³a Chrystusa

Historia Niebiañskiego Ko�cio³a Chrystusa zaczê³a siê w Porto
Novo w Beninie w 1947 roku. W bardzo krótkim czasie rozprzestrze-
ni³ siê w wielu miastach i wioskach Benina. Od 1950 roku Ko�ció³
zacz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ w Nigerii. Jako g³ówn¹ siedzibê Ko�cio³a
obrano Makoko w pobli¿u Lagos, stolicy Nigerii. W przeci¹gu 10 lat
Ko�ció³ obj¹³ swoim zasiêgiem ca³y lud Joruba i prawie ca³¹ Nigeriê.
W 1975 roku istnia³o ju¿ 150 parafii w Nigerii, powiêksza³a siê

16 A.U. Adogame, Aiye loja, orun nile. The Appropration of Ritual Space-
Time in the Cosmology of the Celestial Church of Christ, �Journal of Religion in
Africa� 2000, Vol. 30, No. 1, s. 8.

17 Ibidem, s. 8�9.
18 D. O. Olayiwola, op. cit., s. 47.
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liczba wyznawców w Beninie, a przedstawiciele tego Ko�cio³a pro-
wadzili równie¿ dzia³alno�æ misyjn¹ w innych krajach afrykañskich.

W 1960 roku Niebiañski Ko�ció³ Chrystusa zapocz¹tkowa³ swoj¹
dzia³alno�æ w Europie. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki studentom, han-
dlowcom i pracownikom nigeryjskim, przebywaj¹cym w Europie19 .
Czuli siê oni obco na gruncie europejskim, gdy¿ liturgia i sposób
modlitw Europejczyków by³ dla nich sztywny i monotonny. Odizolo-
wani od innych spo³eczno�ci zaczêli zak³adaæ swoje wspólnoty, aby
siê wzajemnie wspieraæ. W krótkim czasie zgromadzi³o siê wielu
zwolenników tego Ko�cio³a, najpierw tylko z ludu Joruba, nastêpnie
z innych ludów nigeryjskich i w koñcu tak¿e z innych krajów afry-
kañskich. Po kilku latach powsta³y liczne wspólnoty w krajach
Europy, a tak¿e w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych. Obecnie
Niebiañski Ko�ció³ Chrystusa jest wspólnot¹ miêdzynarodow¹, a od
1976 do 1998 roku liczba parafii wzros³a na ca³ym �wiecie z 254
do 231620.

Obserwuj¹c tak szybki i fenomenalny wrêcz rozwój Niebiañskie-
go Ko�cio³a Chrystusa nale¿y zadaæ pytanie: Co czyni ten Ko�ció³
tak popularnym i przyci¹ga ludzi? Pominiêta zostanie struktura
organizacyjna i nauka tego Ko�cio³a, lecz bardzo skrótowo przedsta-
wi siê niektóre elementy zewnêtrzne Ko�cio³a, które wp³ywaj¹ na
jego oryginalno�æ i atrakcyjno�æ.

Do takich elementów zewnêtrznych � maj¹cych wp³yw na spo³ecz-
no�æ poza Ko�cio³em � mo¿emy zaliczyæ: strukturê wspólnoty podob-
n¹ do struktury tradycyjnej rodziny u ludu Joruba, jej wp³yw na
szukanie nowych form ¿ycia we wspólnotach. Zapewnienie ludziom
poczucia przynale¿no�ci i bezpieczeñstwa. Docenienie godno�ci ko-
biet i m³odych przez dopuszczanie ich do pewnych funkcji w Ko�cie-
le oraz mo¿liwo�æ szybkiego awansu w hierarchii tego Ko�cio³a.

19 A. U. Adogame, Mission from Africa � The Case of the Celestial Church
of Christ in Europe, �Zeitschrift für Missionswissenchaft und Religionswissen-
schaft� 2000, t. 84, nr 1, s. 29-44.

20 Ibidem.
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Istotn¹ cech¹ wszystkich pierwotnych ludów afrykañskich jest
olbrzymi stopieñ integracji spo³ecznej i koherencji wszystkich ele-
mentów kultury21. Cz³owieka afrykañskiego nie da siê poj¹æ w ode-
rwaniu od wspólnoty. Osoba uto¿samia siê w Afryce ze wspólnot¹.
Wspólnota jest najwa¿niejsza, z niej wywodzi siê jednostka i dziêki
niej istnieje cz³owiek. Osoba roztapia siê we wspólnocie, odpowie-
dzialno�æ staje siê kolegialna, a wolno�æ mo¿e byæ sprawowana je-
dynie w jej ³onie. Jednostka dobrze siê czuje jedynie wówczas, gdy
mo¿e okre�liæ swój stosunek do wspólnoty22.

Zmiany we wspó³czesnej Afryce s¹ ogromne i widoczne na ka¿-
dym kroku. W zakresie polityki � w ci¹gu jednego stulecia kraje
przesz³y przez okres kolonizacji i dekolonizacji, powstawania no-
wych pañstw. W dziedzinie ekonomii � tworz¹ siê pierwsze o�rodki
przemys³owe, rozwija siê handel, w u¿ycie wchodzi pieni¹dz, który
kszta³tuje nowe spo³eczeñstwa. Powstaj¹ wielkie miasta, widoczne
s¹ tak¿e zmiany spo³eczne. Rozpada siê system rodziny afrykañ-
skiej. Ludzie czuj¹ siê bardziej zagubieni i osamotnieni.

Nowo za³o¿ony Niebiañski Ko�ció³ Chrystusa staje siê bardzo
atrakcyjny dla wielu ludzi pozbawionych starych struktur rodzin-
nych i klanowych, a tak¿e dla chrze�cijan, którzy nie znale�li swego
miejsca w starych misyjnych Ko�cio³ach. Motywy ich decyzji s¹ ró¿ne:
trudno�ci rodzinne, brak pracy, ochrona przed czarami, chêæ prze¿y-
cia czego� mistycznego. Dla innych powodem s¹ rozczarowania spo-
wodowane przez spo³eczeñstwo tradycyjne, miejskie i religijne, któ-
re nie mog³o wszystkim naraz zapewniæ ¿ycia na odpowiednim po-
ziomie w nowoczesnych warunkach23.

Do Niebiañskiego Ko�cio³a Chrystusa wstêpuj¹ miêdzy innymi
intelektuali�ci, urzêdnicy i bogaci kupcy. którzy pragn¹ zaspokoiæ

21 A. Zaj¹czkowski, Muntu dzisiaj, Warszawa 1970, s. 24.
22 F. Kapu�cik, Religia Afryki Zachodniej wobec wspó³czesnych przemian,

Warszawa 1979, s. 20.
23 E. K. Tall, Dynamique des cultes voduns et du Christianisme Celéste au

Sud-Bénin, �Cahiers des Sciences Humaines� 1995, Vol. 31, No. 4, s. 820.
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swoje potrzeby duchowe. Mieszczanie i bezrobotni szukaj¹ w tym
Ko�ciele wspólnoty my�lenia i dzia³ania, która pomo¿e rozbiæ sko-
rumpowane struktury spo³eczne. W Afryce chêæ przy³¹czenia siê do
nowych religii nie ma na celu czystego, osobistego spe³nienia siê, ale
przede wszystkim chêæ znalezienia dla siebie nowej rodziny24.
W takiej nowej rodzinie wszyscy jej cz³onkowie czuj¹ siê bezpieczni
i wspó³odpowiedzialni za siebie. Oprócz starych, tradycyjnych form
identyfikacji rodzinnych tworz¹ siê nowe �ród³a identyfikacji, np.
poprzez powi¹zania religijne, które stwarzaj¹ now¹ formê wspó³od-
powiedzialno�ci wychodz¹c¹ poza wiêzy pokrewieñstwa. Przynale¿-
no�æ do nowego Ko�cio³a ³¹czy w jedno wiele osób o ró¿nym pocho-
dzeniu. Tworz¹ siê wiêzi podobne do tych rodzinnych. W takiej
wspólnocie wierni pomagaj¹ sobie, wspieraj¹ siê25.

Niebiañski Ko�ció³ Chrystusa staje siê bardzo atrakcyjny tak¿e
poprzez tworzenie nowych powiêkszonych rodzin trochê na wzór
tradycyjnych rodzin ludu Joruba. Tak jak do tradycyjnych rodzin
nale¿eli ludzie po³¹czeni wiêzami krwi i afiliacji, a przez specjalne
ceremonie inicjacji stawali siê pe³nymi cz³onkami rodziny, tak te¿
poprzez chrzest, przychodz¹cy ludzie staj¹ siê pe³nymi cz³onkami
tego Ko�cio³a. Ka¿dy nowo przyjêty cz³onek wspólnoty nazywany
jest przez innych bratem lub siostr¹. Aby tego ducha wspólnoty
jeszcze bardziej podkre�liæ tak¿e i budynki ko�cielne s¹ urz¹dzone
w taki sposób, ¿e oprócz pomieszczeñ na nabo¿eñstwa s¹ te¿ po-
mieszczenia na codzienne czynno�ci wiernych, mog¹ oni w tych
miejscach spaæ, po�ciæ i modliæ siê26.

Bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu wspólnoty tego Ko�cio³a odgrywa
przywódca, który sprawuje funkcje podobne do funkcji tradycyjnego
wodza. Jest on ojcem wszystkich, cenionym autorytetem, tym, który
troszczy siê o �rodki potrzebne do ¿ycia i rozwoju duchowego, socjal-

24 F. Kapu�cik, op. cit., s. 147.
25 E. K. Tall, op. cit., s. 821.
26 A. U. Adogame. Aiye loja, orun nile�, s. 20.
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nego, ekonomicznego i psychicznego. Pomaga tak¿e w rozwi¹zywa-
niu problemów rodzinnych i ma³¿eñskich27.

Awansowanie wewn¹trz Ko�cio³a dokonuje siê poprzez indywi-
dualne d¹¿enie do doskona³o�ci i przez zas³ugi osobiste. Taka mo¿-
liwo�æ awansowania jest bardzo atrakcyjna dla Afrykanów, którzy
nie mieli du¿ych szans na awans w ko�cio³ach misyjnych zdomino-
wanych g³ównie przez bia³ych misjonarzy.

Niebiañski Ko�ció³ Chrystusa przyci¹ga do siebie kobiety
i m³odzie¿. ¯ycie kobiet w Afryce by³o bardzo trudne, gdy¿ � s³abo
wykszta³cone � czêsto by³y spychane na margines ¿ycia we wspól-
notach, nie mog³y zatem uzyskaæ awansu spo³ecznego. Bezradne
wobec ¿ycia, nie maj¹c wsparcia wspólnoty chêtnie przystêpowa³y
do Ko�cio³a, który zapewnia³ im pewien awans spo³eczny i niezale¿-
no�æ. Równie¿ m³odzie¿, czêsto bez kwalifikacji zawodowych, widzi
w tym Ko�ciele mo¿liwo�æ osi¹gniêcia wy¿szego statusu spo³ecznego
i to dziêki darowi wizjonerskiemu i darowi przepowiadania. Czêsto
mo¿na spotkaæ ewangelizuj¹cych m³odych ludzi tego Ko�cio³a. Uczest-
nicz¹ oni w liturgii oraz mog¹ otrzymywaæ charyzmatyczne dary
wizjonerstwa i prorokowania28.
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CHARISMATIC LEADERS � FOUNDER
OF THE CELESTIAL CHURCH OF CHRIST

� AS AN EXAMPLE OF PRESENTING THE ROLE
OF LEADERS IN THE NEW RELIGIOUS

MOVEMENTS IN AFRICA

SUMMARY

In the new religious movements created in Africa at the begin-
ning of the 20th century, one can distinguish three types of leaders:
a chief, a prophet, and a messiah. The type of a chief occurs mainly
in communities formed following the secession from the missionary
Churches. The type of a prophet appears in the communities domi-
nated by the native components. The idea of a messiah and messia-
nism comes from the Bible.
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The leaders have a decisive influence on the community, they
give character, profile and cohesion to their group. Samuel B. Oschoffa,
the founder of �The Celestial Church of Christ� is an example of this
kind of leader. He got a vision and that vision changed him and
inspired him to establish a new Church in Porto Novo in Benin. In
short time this Church became popular, grew very rapidly and spread
to Nigeria and other African countries and later on to Europe. There
were many factors that made this Church so lively. The most impor-
tant was its charismatic leader. Another factor was the stress put
on the community. People, who felt lonely, lost, confused, disappo-
inted with the missionary Church run to this new Church. There
they found the sense of belonging, protection and security. Their
services were very attractive because of lively singing, drumming
and dancing, speaking in tongues.

Prophet Oschoffa was in fact a great leader for the people who
experienced humiliation, disappointments. He is an example of new
generation of charismatic leaders in the period of fast growth of
many communities or Churches in Africa and in other parts of the
world.


