
Co pastor Leszek Mocha tak naprawdę sądzi o katolicyźmie? 
 

 

Wielu wierzących debatuje, wyrażając wlasne poglądy i widzimisię- jednak co 
oni mogą wiedzieć. Cóż lepszego niż posłuchać co dana osoba myśli na dany 
temat. Oto wypowiedzi pastora Leszka Mochy, które nie mogą pozostawić 
wiele wątpliwości: 
 
„Powinniśmy szanować, miłować naszych sąsiadów katolików którzy żyją 
wokół nas. Powinniśmy robić to z pasją- nie kłócić się z nimi, nie potępiać, nie 
wytykać błędy jedni drugim...Powinniśmy zobaczyć wielkie wartości, które Bóg 
w ich życie włożył. Amen? Kiedy Bóg zmienił moje serce w tym 
temacie...kiedy zrozumiałem, że taka powinna być moja postawa...Kiedyś 
byłem bardzo dziwnym człowiekiem a także ewangelistą. Wydawało mi się, że 
jak ktoś nie jest Zielonoswiątkowcem to nie może już być prawdziwym 
Chrześcijaninem. Prawdziwym człowiekiem, który ma Ducha itd. itd. Aż to 
zostało zmienione. I Bóg zaczyna otwierać nam drzwi. Zaczyna robić nowe 
rzeczy. Przed nami jest dobry czas. Ja wierzę, że przełomy przyjdą, 
przychodzą i będziemy oglądać wielkie poruszenie. Otóż w Maju chociażby 
otrzymuję telefon, dzwoni do mnie gość z Warszawy, i mówi że jest 
koordynatorem spotkań- czuwań w Sankturium Maryjnym w Kodeniu. W 
Kodniu? Tak? Ja kiedyś tam usługiwałem, na ewangelizacji.   
Organizowanej przez brata Zabłockiego...pastora Zabłockiego...I dzwoni i 
mówi tak: Czy to pastor Leszek? Ja mówię: Tak, przy telefonie. Otóż mam 
zaszczyt zaprosić na nasze czuwania abyś był głównym mówcą i wykładowcą 
na temat bożej miłości w Kodniu. Och, nowe rzeczy Pan czyni” 
 
„Boże przebudzenie będzie różniło się od przebudzeń w innych rejonach 
świata, dlatego że Polacy są specyficzni. To jest szczególny naród i cała 
historia nam opisuje nasz kraj a więc musimy być przygotowani na takie 
specyficzne Boże działanie. I ja to już bardzo dawno podkreślałem, i nie 
zmieniłem zdania.  I takie mam odczucie, nie mówię że to ’tak mówi Pan’, 
absolutnie...że takie Boże przebudzenie może eksplodować właśnie w 
kościele katolickim.Że może przyjść taki moment, gdzieś tam na jakichś 
parafiach nagle zapali się ogień Ducha Świętego i niektórzy liderzy tego 
kościoła przeżyją pełne nowe narodzenie, zaczną głosić z odwagą ewangelię- 
tak jak ma to miejsce tutaj...Nagle przyjdzie Boży Ogień...i poruszy serca 
ludzkie i będziemy zadziwieni...I też mam bardzo takie przeczucie, troszkę 
zwiazane z obawą że może być to odrzucone przez wielu ewangelicznie 
wierzących Chrześcijan...Jako zwiedzenie, jako coś fałszywego...ale musimy 
być bardzo ostrożni, dlatego że nie możemy Boga zaszufladkować do 
szuflady: Kościół Zielonoświątkowy albo Ruch Ewangeliczny, bo to są tylko 



denominacje...a Bóg działa ponad- denominacyjnie. Ja zachęcam siebie i 
innych abyśmy byli wrażliwi na to, co Duch Święty będzie czynił w naszym 
kraju...Ja kocham Kościół Zielonoświątkowy, tu się nawróciłem, chcę służyć w 
tym zborze, w zborach Kościoła Zielonoświątkowego i w naszym kościele 
jestem w radzie Kościoła..ale musimy być elastyczni.Mysimy być otwarci. Bo 
Duch Święty wieje jak chce, amen? I Bóg zna klucz do serca polaków...Bóg 
zna najlepiej jak dotrzeć do naszego środowiska„  
 
„Żyjemy w szczególnym kraju. Potrzeba wrażliwości Ducha Świętego. 
Powiedziałem: Kościele nie mamy prawa ewangelizować ludzi w Polsce...jeśli 
nie będziemy ich kochać...kochajmy katolików...Kochajmy tych ludzi, 
kochajmy bo nie ma innej drogi...Bo nie ma innej postawy, a jeśli chcemy 
mieć na nich wpływ, jeśli chcemy wpływać na nich musimy ich kochać, nie 
potępiać. Nie krytykować, nie wymachiwać palcem przed ich nosem...Nie 
pokazywać na nich palcem...Pamiętam jak podchodzili do mnie katolicy, 
którzy przyjeżdzali na Kongres i mówili: Pastorze, pierwszy raz ktoś 
powiedział, że nas też można kochać i trzeba kochać...bo zawsze 
dostawaliśmy po uszach...bo nas krytykowali. Byliśmy już tym zmęczeni...Ci 
ludzie się otwierają dla Boga. Niedawno głosiłem na konferencji w Łodzi, ta 
konferencja poświęcona darom Ducha, i przeżyciom duchowym. Całą sobotę. 
Dowiedzieli się o tym w kręgach Odnowy w duchu świętym i przyszły całe 
grupy...przyszło kilku duchownych...przyszło dwóch profesorów teologii 
katolickiej. Całą sobotę siedzieli na wykładach...Gdzie ja usługiwałem, 
skromnie- nawet mówiłem pastorowi Piotrowi : ja nie mam takiego języka 
akademickiego jakim oni się posługują. Oni mnie zrozumieją? Nie bój się- 
mówi- zrozumieją...Wiecie, powiem wam, że mieliśmy potem wieczór o 
chrzest w Duchu Świętym - oni pierwsi byli z przodu...Jeden z księży był 
koloratce , po pierwszej sesji ją zdjął, rozpiął swoją koszulę. Wszyscy byli po 
cywilnemu i tylu duchownych katolickich mnie w życiu nie wyściskało jak na 
tej konferencji. Mówił: pastorze jesteśmy poruszeni...Jesteśmy dotknięci 
Panem Bogiem, Bożą obecnością pośród was, Duchem Świętym ...Bóg chce 
czynić przełomy w tym narodzie ale potrzebuje Danielów, którzy nie będą 
kalać się tym co jest na stole Babilońskim i będą wyróżniać się szczególnym 
Duchem, którego udziela nam Pan...„ 
 

Oto jego własne słowa. Nikt go nie przymusił aby to wyznał. Widać 
implikowanie zmiany w funkcjonowaniu Kościoła Zielonoświątkowego- w 
kierunku bliżej nieokreślonej „miłości”(sugerując że głoszenie Biblijnej 
Ewangelii bynajmniej ją nie jest). Pastor Mocha zdaje się zapowiadać udział 
tych pastorów, którzy porzucą „stare drogi” w katolickich imprezach- jak 
wymienione czuwania Maryjne w Kodnie. Swoją drogą nikt nie pyta go co on 



tam robił na takim czuwaniu? Strona Sanktuarium sugeruje, że owe czuwania 
to „różańce” oraz „godzinki” dookoła „świętego obrazu”...Jeśli ktoś zna go na 
tyle- zapytajcie jak poszło to spotkanie i dlaczego nic o nim więcej nie mówi? 

 
Bóg zawsze czynił przebudzenia wd Jego Słowa. Czemu by Bóg miał nagle je 
nagiąć, zaprzeczyć? Czy Bóg działa w ten sposób, że mówi: dobra, czcij 
sobie bożki, jak długo Mnie przyjmiesz. Sorry, ale takiej ewangelii jak pastor 
sugeruje, nie znajduję w całym Piśmie. Przebudzenie to odejście od fałszu, 
błędów ...nie ekumenizm, nie postawienie obrazu Maryjnego obok Biblii 
ewangelickiej... 
 
Pastorzy- to wasze „nowe czasy” . Jak zamkniecie dzioby, to może jakiś 
ksiądz do was zadzwoni aby was umieścić w notesie, a mówić będziecie 
...ekumenicznie. O „miłości”- nieokreślonej, nie tej z Biblii...Księża będą was 
obłapiać, dziękując za „porzucenie hejtu Biblijnego”... 
 
Czy to jest nowy ruch Boży pośród Kościoła Zielonoświątkowego?  
 


