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„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą:
w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami
mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść
będą, i ci odzyskają zdrowie."
Ewangelia Marka, 16:17-18.
Poskramiacze Węży — egzotyczna religijna praktyka, która pojawiła się w Tennessee w
1909 roku, gdzie tekst Marka 16:17-18, który mówi dosłownie o ‘braniu węży na ręce‘ został
potraktowany
jako
Znak
Wiary.
Poskramiacze Węży (Chrześcijanie). Praktyka poskramiania węży po raz pierwszy pojawiła się
w Ameryce w 1909 roku, pod wodzą George‘a Hensley‘a z Grasshoper, Tennessee. Członka
ulokowanego w Tennesse Kościoła Boga. Przez pewien czas Kościół Boga bronił tej praktyki,
lecz w 1922 roku wyklął ją i Hensley zorganizował swoich zwolenników w „Kościół Boga z
Widocznymi
Znakami".
Kościół Boga z Widocznymi Znakami jest nazwą stosowaną do nieformalnie zorganizowanych
grup kościołów zielonoświątkowych, kaznodziejów, i niezmordowanych ewangelistów
popularnie znanych poskramiaczami węży, którzy wyróżniają się praktyką picia trucizny
(zwykle
strychniny)
i
poskramianiem
jadowitych
węży
podczas
nabożeństw.
Praktyki te nazywają „świadczeniem znaków". Termin „znaki" odnosi się do komentarzy Jezusa
—
komentarzy
związanych
z
ewangelią
Marka
16:17-18.
Kongregacje ludzi wierzących w te „znaki" można znaleźć od centralnej Florydy do Zachodniej
Wirginii i tak daleko na zachód jak Columbus, OH. Każdy kościół jest niezależny (i używane są
różne nazwy, najczęściej wariacje nazwy Kościół Boga). Łączą się ze sobą poprzez
ewangelistów, którzy podróżują od jednej kongregacji do kolejnej. Nie produkują żadnej
literatury.
Członkostwo — obserwatorzy poskramiaczy węży twierdzą, że jest między 50 a 100
kongregacji
i
kilka
tysięcy
członków.
Jak wielu jest poskramiaczy węży? Każde szacowanie jest trudne, ponieważ istnieje autonomia
kościołów i różnice w doktrynie. W 1987 roku Steven Kane szacował jakieś 2,000 członków
‘świętych kościołów‘ poskramiających węże na Południu i na Środkowym Zachodzie USA.
Czy praktyka poskramiania węży obecnie zanika? Najwidoczniej tak. Zgodnie ze słowami
poskramiaczy
węży
ich
liczba
znacznie
się
zmniejszyła.
Badaczka Mary Lee Daugherty szacowała w roku 1983, że około tysiąca praktykujących
członków
sekty
mieszka
w
samej
Zachodniej
Wirginii.
Obecnie nie więcej niż 5 tysięcy osób jest członkami kongregacji dokonuje się tych praktyk, a
liczba osób, które praktykują to aktywnie nigdy nie przekraczała więcej niż kilkaset.
Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

