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Wat is er zo slecht aan geestelijke vorming?

De spirituele formatiebeweging verspreidt zich snel door de
christelijke gemeenschap. Het concept - spiritueel gevormd zijn
- op zich, is niet verkeerd, maar veel gebruiken die met de
beweging gepaard gaan, missen het doel. Vaak verheerlijken de
mystieke rituelen de ware God niet en kunnen ons in plaats
daarvan leiden naar gevaarlijk spiritualiteit.
Wat is spirituele vorming?
Zoals Roger Oakland in zijn boek ‘Faith Undone’ schrijft,
suggereert de term spirituele formatie dat er verschillende
manieren en middelen zijn om dichter bij God te komen en hem na
te streven. Dus het idee dat, als je bepaalde praktijken doet,
je meer op Jezus kunt lijken.
Dichter tot God naderen en meer op Hem gaan lijken zijn
prachtige Bijbelse doelen (Zie Psalm 73:28 en Filippenzen 3: 811). We moeten echter zorgvuldig de juiste manieren kiezen hoe
we een relatie met God zullen opbouwen.
Oakland vervolgt: "In plaats van een inwoning van de persoon van
Jezus Christus en de Heilige Geest, verandert spirituele vorming
- door spirituele oefeningen - de zoeker, vermoedelijk door een
veranderd bewustzijn".
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Lighthouse Trails noemt spirituele vorming een "kanaal waardoor
contemplatief gebed de kerk binnenkomt”.
Spirituele vorming kan dus worden gezien als een manier om een
relatie met God en een getransformeerd innerlijk zelf te zoeken
door het beoefenen van spirituele - en vaak mystieke oefeningen.
Helaas gaan veel oprechte christenen en christelijke leiders een
spiritistische levensstijl aan zonder het zelf te beseffen. Hun
verlangen om tot God te naderen leidt hen naar mystieke en zelfs
occulte rituelen verborgen tussen goddelijke praktijken.
De volgende artikelen richten zich op aspecten van de spirituele
formatiebeweging waarvoor we op onze hoede moeten zijn. Leer de
definities en gevaren van bepaalde oefeningen kennen, kijk hoe
deze praktijken het 21ste-eeuwse christendom infiltreren en
herontdek gezonde en Bijbelse manieren om in Gods Geest te
leven, welke "van kracht en liefde en van een gezonde geest is"
(2 Timoteüs 1: 7).
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