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Olajfák Gyülekezet  
Bálványimádás és okkultizmus 

Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából 
Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt  

 

Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta szeánszokra, és 
egyéb megnyilvánulásokra való vágyakozás a reneszánszát 
éli. A médiumokat, - soha nem volt ilyen népszerő - a 
jövendımondásokat, csillagjóslást, tenyérjóslást, 
kártyavetést, asztrológia minden fajtáit, horoszkópot, 
asztaltáncoltatást, a parafenomén csodakrampuszokat a 
sajtó, a médiák rendszeresen népszerősítik, és nagy 
nyilvánosságot kapnak.  

Nagyon fontos neked, hogy te, mint keresztény megırizd 
magad e világtól, és honfitársainknak ismeretet továbbíts, 
mert a legtöbb esetben nem rendelkeznek elégséges 
információval a dolgok tényleges állásáról! 

 

� Ellenırzı lista az okkultizmus és bálványimádás témakörhöz. 
1
 

Ha az itt felsorolt vallások, módszerek, elméletek, tárgyak, események, állapotok kapcsolatba hozhatók 
az életeddel, kérlek az adott témánál állj meg, gondolkozz el rajta, és rendezd a kapcsolatodat abban a 
dologban Istennel! 

� Hamis vallások, kultuszok 

Hamis vallások, olyan ısi ill. újabb eredető kultuszok, amelyek nem kötıdnek közvetlenül a Bibliához. 
 
Buddhizmus:  
Nagyon sok fajtája van, nem is lehet teljesen egységesíteni. Eredete az ie. VI. századi  Indiából való. 
Siddhartha Guatama kijelentést kapott és „megvilágosult”, azaz Buddha lett. Tanítása szerint az 
életben a szenvedések okozói a vágyak, az élet dolgaihoz való kötıdés.  A szenvedés folyamatát ezen 
vágyak kirekesztésével lehet elérni. Így lehet eljutni a Nirvánába, a teljes feloldódásba. Ezt a nyolc 
ösvény követésével lehet elérni: 1 helyes ismeret, 2 helyes vágyak, 3 helyes beszéd, 4 helyes életmód, 

                                                 
1 Felhasznált irodalom:  
Britanica Hungarica,  
Idegen Szavak És Kifejezések Szótára,   
Gecse Gusztáv: Vallástörténeti Kislexikon,  
Gál Péter: A New Age keresztény szemmel,  
Bill Subritzky: Szabadulás a démonoktól,  
Dr. Erdélyi Judit: José Silva féle "Agykontroll",  
R. Josuran: A spiritizmus fertıjében,  
TEDISZ: Idıben Szólunk! 
A témáról a legtöbbet tudni: Gál Péter: A NEW AGE keresztény szemmel c. könyvébıl lehet. 
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5 helyes megélhetés, 6 helyes erıfeszítés, 7 önvizsgálat, 8 meditáció. Buddha hitt a reinkarnációban, 
de nem hitt az ember szellemében; tartós énjében a látható világ nem  valóságos, az csak néhány 
pillanatnyi érzelemi benyomás, tehát a problémák is csak mulandó illúziók, amiket elég ha a 
tudatunkból kirekesztünk, nem szükséges feltétlenül meg is oldani. A Nirvána: a teljesség, nem isten, 
hanem valami személytelen, és ezt csak önerejébıl érheti el minden ember. Ezek a tanítások 
ellentétben voltak az akkori leromlott brahmanizmussal, ugyanis elvetette a kasztokat. A buddhizmus 
két alapvetı részre oszlott: 1 theravada, kisebb szekér, csak némely ember útja lehet. Lemondásokkal 
jár, kolostori rendszer. Alapvetıen ateista. 2 A mahayana, nagyobb szekér, sokak útja, laikusok is 
követhetik. Több istenhívı és bálványimádó. Hisz abban, hogy Buddhának több megjelenési formája 
is van, a legközelebbi Maitreia, a nevetı Buddha. Buddha beszédeit kb. 400 évvel késıbb írták le, 
amikor a buddhizmus már több ágra szakadt, de valószínősíthetı, hogy a theravada az eredetibb. A 
mahayana ágnak is több felekezete van, amik igen eltérnek egymástól. 
 
A legfontosabbak ezek:  
1. Tiszta Föld buddhizmus; Kínában és Japánban igen elterjedt. Az üdvösség Amidában vetett hit által 

van, nevének kántálásával lehet azt elérni.  
2. Zen buddhizmus, majdnem teljes ellentéte az elızınek. Közelebb áll a theravada buddhizmushoz. 

A megváltás kizárólag az énen (az egyén cselekedetein) keresztül lehetséges. Követıi a beszéd és 
az ész korlátain túli utat keresik. Sok meditációval próbálják ezt elérni, amelyben megpróbálják 
kizárni a test és a gondolatok zavarait, emellett figyelnek a természet fölötti megtapasztalásokra. A 
zen buddhizmus alapja a legtöbb távol-keleti küzdı mővészetnek. 

3. A tibeti buddhizmus az isz. VII. sz. körül alakult ki. Az Indiából jött hit ötvözıdött az addigi 
mágikus helyi vallással. A tibeti buddhizmus szellemimádó. Bonyolult szertartásokat és elıírásokat 
követ. E vallásnak feje a dalai láma, akit Bodhisattva, Buddha megtestesüléseként imádnak. (Ezek 
szerint a mostani dalai láma is isten, és kapcsolatot tart fenn ismeretlen szellemi lényekkel, esetleg 
az ı vezetésük szerint cselekszik, akár a politikai életben is!) 

 
Indiai vallások:  
 
Védikus hit, Brahmanizmus, Hinduizmus: Ez is igen összetett, és sok ellentétes tanítást foglal 
magában. A déli dravida lakosság és az északi árják hitét ötvözve alakult ki elıször a védikus hit,  ie. 
1500 körül, majd ebbıl a papi kasztrendszert kiépítı brahmanizmus. Az isz. 800 körül, a buddhizmust 
és a muszlin vallást vissza szorítandóan alakult ki a hinduizmus, ami már a széles néptömegeket is 
magához vont színes szertartásaival. Több „szent” könyvük is van, és több millió istenük. Pl. Vishnu, 
és az ı több megtestesülése, köztük Ráma és Krishna, ill. a Shiva, de ezzel még nem zárult be a sor.  
Ezeknek az imádatát szobrokon, áldozatokon keresztül végzik. Hitük szerint az isteneik is harcban 
állnak egymással, és nem mindig a tökéletes erkölcsi tisztaságról híresek. Lásd Káli, akinek tisztelıi 
között az emberáldozatok és a templomi prostitúció sem ismeretlen. A legfıbb isten a Brahman, akit 
nem is tudnak konkrétan beazonosítani, ı az, akibıl minden származik. De vannak olyan hívık, akik 
ateisták és csak a személytelen felsıbbrendőségben hisznek. (Dzsainisták) A hindu hitek általános és 
fontos tanítása a lélekvándorlás, (reinkarnáció) és a karma. (A sors az elızı életben megtett 
cselekedetektıl függ, pl. aki nagyon mohó volt, az disznó lesz, vagy kaszaton kívüli kasztba fog 
legközelebb születni, vagy ha jó cselekedeteket tett, akkor király lesz, vagy a legfölsı papi rendbe, 
kasztba születik.) A megváltás az élet, a karma kerekébıl való kiszakadás által történik. Ez akkor jöhet 
létre, ha az egyén elér arra a felismerésre, hogy egyesül a „világlélekkel”: a Brahmannal.  
Ez szerintük elérhetı:  
1 tudással, hallgatni kell a bölcseket, és a tudatot befelé irányítani.  
2 teljes önátadás az istenség egyik megtestesülésének, (valamelyik indiai istent kell imádni.)   
3 ceremóniákban áldozatok bemutatásában kell részt venni. Ezek a módszerek tartalmazzák a Raja 
jógának valamilyen formáját, ami a test, a lélegzés, gondolatok fölötti kontrolt foglalja magában.  
Hasonló van a zen buddhizmusban is. A jóga fı célja a samadhi, a rajongó (hivı) és a mindenség 
egyesülése.  
A hinduizmus szerint a világ csak látszólagos, ez mind illúzió. Az istenség kozmikus tánca. A hindu 
vallásban fontos kérdés: a tanítványsági lánc, amelynek csúcsán az istenség valamelyik  
megtestesülése áll. Átöröklést a guruk láncolata biztosítja. A hindu vallásból alakítottak ki nagyon sok 
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az európai és amerikai kultúrában elterjedt kultuszt ill. szektát, amelyet egyesítettek a keresztény 
tanítások némelyikével, de valóságosan semmi köze Jézus Krisztushoz. Ezekre jellemzı, hogy a vallás 
alapítót istenként vagy isteni megtestesülésként tisztelik ill. imádják. Nagyon szeretik Krisztushoz 
kapcsolni magukat valamilyen formában. (Mt 24,24) Meditálást hirdetnek, amiben a testtıl és az 
érzelmeinktıl való függetlenedést is tanítják.  
De ez a keresztény hitben nincs meg. A keresztények feladata gondolataikat, szívüket Istenre és az İ 
Igéjére irányítani, esetleg önvizsgálatot tartani. Természetfölötti elragadtatásokat nem szabad 
produkálni, sem az akaratunkkal, sem a cselekedeteinkkel, ez Istennek szuverén joga. Nem szabad más 
vallások tanításaival ötvözni a bibliai hitet, és pláne nem:  pogány kultuszokba csöppenteni egy kis 
bibliai igazságot! 
 
Krisna-tudat ( ISKCON) Indiai eredető, a hindu vallások egyik formája, de az európai társadalomban 
is igen elterjedt hálózata van, így érdemes vele többet foglalkozni. Gyakran találkozhatunk 
narancssárga ruhás, kopaszon táncoló, illetve az utcán adományokat győjtı, indiai ruhákba öltözött 
fiúkkal és lányokkal. E kultusz mai formáját C. Baktivendatanak köszönheti, aki az amerikai 
társadalomban is elterjesztette. Állításuk szerint, csak az értheti meg az indiai szent iratokat igazán, aki 
a Krisna-tudat társasághoz kapcsolódik, mert az ı guruik az egyenes ági tanítványi leszármazottaik 
Krisnának. A híveknek át kell adni magukat a Krisna szellemnek, ezt mantrázással, Krisna különbözı 
neveinek megvallásával, ismételgetésével és olvasó morzsolgatással teszik. (Dzsappa gyöngyök)  
A komolyabb hívık vegetáriánusok, a házaséletük csak az utódok nemzését szolgálhatja. De vannak 
egyszerőbb szintjei is az istenük tiszteletének. Pl. ha valaki ki tesz egy Krisna vagy egy Caitanya 
(XVI. századi  vallás megújító) képet a lakásában, vagy ha a fesztiváljukon megkóstolja ételeiket, 
vagy ha pénz adománnyal támogatja ıket, vagy akár köszönés formájában kimondja istenük nevét. Azt 
tanítják,  minden hit elvezet a beteljesüléshez, de az ı általuk gyakorolt hit a legcélravezetıbb. 
Igazságuk bizonyítására a Bibliára is hivatkoznak, de igazán tiszta megállapításaik nincsenek. Zenés 
fesztiváljaik istentisztelete elsı látásra úgy néz ki, mint egy karizmatikus istentisztelet, az is lehet, 
hogy onnan vették e megjelenést. Templomaik egyre több országban létesülnek, ahol Krisna szobrokat 
tisztelnek, de azt mondják ez nem bálvány, mert ık a szobrot jelképezı istent tisztelik. (A 
mantrázáshoz kapcsolódó érdekes igehely az 1Kir 18,26 ) 
 
Egyéb guruk:   Sri Chinmoy a „békefilozófus”. Azt állítja magáról, hogy már 13 évesen 
megvilágosodást kapott arról,  hogy e világ állandó reinkarnációkkal egyre tökéletesebb lesz, és egyre 
nagyobb lesz az emberek között a béke. Tanítványainak azt ígéri, hogy halálukkor, ha figyelmüket rá 
összpontosítják, akkor azonnal magasabb létformába kerülnek. Követıi nincsenek nagy számban, de 
annál nagyobb hatást fejt ki a környezetére, 1967 óta él az USA-ban. Meditációs összejöveteleket tart 
az ENSZ kápolnájában, békekoncert elnevezéső meditatív szeánszokba viszi bele hallgatóit. Róla 
elnevezett maratoni futó versenyeken, a futás elıtt csoportos meditációkat tart, ami az ı nevének 
ismételgetésébıl áll. Állítólag telepatikus úton tud kapcsolatot létesíteni tanítványaival a föld bármely 
pontján. (Elgondolkoztató, hogy a békét miért nem feszültségekkel terhelt országában terjeszti.) 
Hazánkban is igen sok helyen rendeznek meditatív alkalmakat az ı módszere szerint. 
 
Sathya Say Baba: Nagyon sok természet feletti megnyilvánulásokkal kísért élete miatt ismert és 
keresett médium. Egy régi fakír reinkarnációjának tarja magát, amit tovább vezet Síva és Shakti 
istenek megtestesüléséig. De még a hindu szent iratoknak is ellent mond tanítása, így tanításai saját 
kijelentéseire épül.   
 
Maharaji guru Isteni Világosság Missziója: Magáról azt állítja hogy nagyobb mint isten, hisz ı mutatja 
meg az utat isten felé. Címei: E jelenkor ura, a tökéletesség mestere. Hatalmas trónuson ül, amit 
követıinek csókolgatni kell. Krisztusról azt állítja, hogy ı csak ismeretet hozott. Ami megváltást hoz 
az emberek életében, azaz értelmük megtisztítása meditáció útján, így szerezhetnek üdvösséget.  
Egyéb guruk is hasonló színezetben jelennek meg, magukat valami nagynak állítva be, (Apcsel 8) 
követıik pedig teljes elragadtatással beszélnek róluk, dicsérve szerénységüket, bölcsességüket. Sok 
esetben okkult erıkkel igézik hallgatóikat, így hajtván ıket uralmuk alá. De vannak közöttük agyafúrt 
emberek, akik jó emberismerettel rendelkeznek, pszihikailag erıs hatást tudnak kelteni a misztika után 
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vágyakozó emberekben. (Általában jó színészek.) Így szerezvén meg azoknak anyagi javait ill. 
tiszteletüket.  
Az a mondás járja Amerikában, hogy aki hamar akar gazdagodni, az alapítson egy vallást. (2Kor 
11,20) 
 
Univerzisták, ill. a Kínai eredető vallások: Kína ısi vallásában az istenek száma rendkívül nagy volt, 
akiknek áldozatot mutattak be a papok, kik jövendöléssel és egyéb mágikus tevékenységekkel is 
foglalkoztak. Jelentısége volt az ısök kultuszának, kiknek szellemei - szerintük - állandóan ott éltek 
közöttük, ezeket az ısöket tájékoztatni kellett dolgaik alakulásáról. A kínai vallás rendszerbe foglalása 
az ie. X. századtól kezdıdött: amely szerint a világmindenségben minden szoros összefüggésben van, 
és egyensúlyi helyzet uralkodik. Minden létezı és minden jelenség két egymást kiegészítı pólusból 
tevıdik össze. A Yang, az istenek világának,  a világosságnak, melegségnek, a pozitív dolgoknak, a 
férfinak a jelképe. A Yin a démonok világának, az árnyéknak, a hidegnek, a rossz dolgoknak, a nınek 
a jelképe. Tehát a jó és rossz dolgoknak a megléte adja, hogy ez a világ állandó egyensúlyban van. Az 
örökkévaló és mindenható szabályozó rendszer, ami ezt az összhangot biztosítja, a tao. Lao-ce tanítása 
szerint (tao-te-king) a tao: titokzatos természeti erıként szerepel, amely mágikus gyakorlatokkal 
megfejthetı, kiismerhetı. Nem lehet változtatni rajta, csak megismerve belenyugodhatunk ebbe a 
rendbe. (fatalizmus, sorshit) Az egyénnek le kell mondani szenvedélyeirıl, és tudatosan rá kell 
hangolódni a taora, hogy az zavartalanul kifejtse hatását a testi létben is. Ez az elmélet a taoizmus. A 
taoizmussal szembenálló elmélet Kunfuciusz elmélete, mely szerint a taót mágikus gyakorlatokkal 
nem lehet kiismerni, és emberi erı nem is befolyásolhatja. A tao végzetszerő hatalom. Az ember 
eredeti jó állapota megromlott, ennek helyre állítása attól függ, hogy az egyén mennyire valósítja meg 
a társadalmi és erkölcsi élet követelményeit, és hogy a vallásos szertartásokat mennyire gyakorolja. 
Nagy jelentıséget tulajdonít az ısök szellemeinek tiszteletének. Kunfúciuszt is és Lao-ce-t is isteni 
rangra emelték és úgy tisztelték. A kínai harci mővészetek meghatározója a taoban való hit. 
 
Sintoizmus: Japán legısibb nemzeti vallása. Családi védıszellemek, védı istenek, ısök szellemeinek, 
természet szellemeinek a tisztelete, melyet mágikus szokásokkal és fétiseken keresztül gyakoroltak. 
Mindennek van szelleme, élılényeknek és tárgyaknak is. Helyi istenek tiszteletének, vallásának is 
szokták nevezni. Erre a kultuszra az ie. IV. századtól  hatást gyakorolt a kunfucionizmus és a 
buddhizmus is. A japánokra jellemzı, hogy egyszerre több vallásnak is a követıi. A japán császárt 
isteni eredetőnek tekinti, és ezért minden sintóista feltétlen engedelmességgel tartozik neki. A császár 
mellet a legnagyobb tiszteletet Amaterrauszt, a nap istennıjét övezi. A japán virágrendezés a napisten  
tisztelésére épült. 
 
Iszlám: Ma a világon közel kétmilliárd követıje van. Afrika északi részétıl a Közel-keleten át egészen 
Kínáig és Indonéziáig elterjedt. Alapítója Mohamed „próféta”, aki isteni kinyilatkoztatást kapott 
Allahtól, az „egyedüli” istentıl.  Ez a Koránban van leírva. A muszlin hit az ısi arab vallási kultuszok, 
a zsidó-keresztény és az iráni zorohusztra hitvilág elemeire épül. Elfogadja az  ószövetségi ısatyákat, 
Ábrahámot, Dávidot, Salamont. Sıt Jézus Krisztust is  mint prófétát, de állításuk szerint Mohamed 
nagyobb. Tagadják azt, hogy Jézus meghalt volna a kereszten. Egy istenben hisznek, aki messzi 
távolban van és elérhetetlen. A fatalizmus, az emberek megmásíthatatlan sorsa, hozzá tartozik a 
mohamedán valláshoz. Az ember üdvözülése cselekedetekkel érhetı el.  A vallást minden nap 
gyakorolniuk kell, meghajolva Mekka felé, és megvallást kell tenniük Allahról és Mohamedrıl, 
bizonyos étkezési és mosakodási szertartásokat is be kell tartaniuk. Vannak meghatározott bőnök, 
melyeket kerülni kell, hogy majd a paradicsomban gazdagon bepótolhassák. Az iszlám országokban 
nagy az egyéni korlátozottság, a nıket alacsonyabb rendőnek tartják és igen kiszolgáltatott helyzetük 
van. Nincs vallási tolerancia ezekben az országokban. A vallás alap eleme a dzsihad, az un. „szent 
háború” Izrael, Amerika, és a nyugati civilizáció, ill. mindenki ellen, aki nem hisz Allahban. Erıs az 
idegen győlölet, és keményen eldöntött céljuk az, hogy a muzulmán vallást tovább terjesszék, ha kell  
fegyverrel is.  Sokan azt állítják, hogy ez nem igaz, az iszlám nem erıszakos. Bizonyára nem minden 
ilyen hitő emberre lehet ezt mondani, de általánosan ez a helyzet. A névleges keresztény hitet valló 
európai államokban is megtalálható a sok erıszakos megnyilvánulás, de ezek az európai államok 
lakosai valóságosan nem is gyakorolják a keresztény hitet, ezzel szemben a muzulmán országokban 
kötelezıen betartatják a lakossággal az iszlám vallás gyakorlásátát, mégis ugyan úgy sok a gonoszság 
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és az erıszak. Valószínőleg nem sok jóval kecsegtet az, ha környezetünkben is terjed. Nem lehet 
lebecsülni az erejét. Bizonyára egy nagyon erıs szellem áll e mögött. Ezeken a területeken a 
legnehezebb terjeszteni az Evangéliumot. 
 
Bahai: A XIX. sz.-ban hozták létre Iránban, muszlin környezetben. Alapítója Bahá Uláhnak nevezte 
magát. Tanítását a babizmus folytatásának tovább fejlesztésének, egykori mesterét az ı elıfutárának 
vallotta. Azt állította: ı az, akiben isten meg fog nyilatkozni. Buddha, Krisztus, Mohamed mellet ı is 
isteni kijelentés. A vallás tanításai saját személyére és bábista mestere írásaira épülnek. Hirdetik, hogy 
minden vallás egy cél felé halad, de az ı módszerük a legcélravezetıbb. Hét lépést kell megtenni a 
létezés magasabb célja érdekében. Hisznek a világegységben, az etnikai egyenlıségben, hirdetik hogy 
a földnek meg kell ismernie a világbékét, a sok vallásnak egyesülnie kell. Sok karitatív munkában 
részt vesznek. Templomaik a Föld sok pontján megtalálhatók, ahova bárki bármilyen világnézettel 
bemehet imádkozni és meditálni. 
 
Egyes zsidó szekták: Ahogy az Újszövetséget olvassuk, láthatjuk hogy a zsidó vallás sem egységes, 
vannak sokan olyanok, akik letértek a Mózes által adott szertartások követésérıl. Az egyik ilyen 
veszélyes dolog a Talmud. Ez a könyv a Ószövetség magyarázataként jött létre, és a Mózesi 
törvényeket kiegészíti egyéb tanításokkal, szertartásokkal. Természetesen vannak benne hasznos 
dolgok, de aki túl nagy szerepet tulajdonít az egyéb szertartások pontos, liturgikus betartására, az 
elvesztheti a törvény igazi célját, mégpedig, hogy a Messiáshoz vezesse ıket. Jézus kikelt a zsidók 
túlzott hagyomány tiszteletére. Ehhez a témához kapcsolható a Kabbala, a középkorban íródott 
misztikus okkultista könyv, melyben számmisztikától a szexuális misztikáig minden található, (sajnos 
a szétszórtságban élı zsidó közösségek között nagy divatja volt, és van ma is!) és a hamis messiás 
rabbik tisztelete is megtalálható egyes zárt zsidó szervezetekben.  
 
Egység Egyháza Moon tiszteletes hívei: Koreai származású multimilliomos vallási vezetı. Állítása 
szerint Jézus megjelent neki és elhívta ıt messiásnak. Azt mondja, hogy beszélt Mózessel és 
Mohameddel. Követıi igaz atyának hívják ıt. A földön akar létre hozni egy mennyei országot. 
Követıinek le kell borulnia elıtte. Azt tanítja: „én vagyok a ti agyatok, én vagyok, aki gondolkozom 
helyettetek.” Ez meg is látszik, hiszen véletlenszerően ı válassza ki egymásnak a házasulandó párokat, 
akiknek tömeg esküvıi ceremóniákat rendez.  
 
Keresztény tudomány (Christian  Science): A múlt század végén alakult szekta. A gyógyítás 
metafizikai (tapasztalatok, érzékek útján fel nem fogható dolgok) nézetteiben hisznek. Az üdvösség a 
naponkénti szellemi tornákkal érhetı el. Gyakorolják a pozitív gondolkodást. Fontos jelmondatuk: A 
tévedésnek nincs hatalma!   
 
Teozófia: Misztikus vallásfilozófia, amely a buddhizmus és a hinduizmus és a kínai vallások alapján 
dolgozott ki Helena Petrovna Blavatsky a múlt században  természetfölötti kijelentések alapján. (A 
hölgy jelentıs spiritiszta médium volt) Azt állította: Célunk nem az indiai vallások megreformálása, 
hanem a kereszténység eltörlése a földrıl. Gyakran úgy emlegetik ezt az elméletet, mint az 
okkultizmus filozófiai alapját. Azt állítja, hogy a kiválasztottak ezen technikák gyakorlásával az 
istenséggel közvetlen kapcsolatba juthatnak. A teozófia szerint az embert az istenség bocsátja ki 
magából, hogy ismét magához vonja. A világ hét síkból áll, amelyek közül az ember csak a fizikai 
világot érzékeli. Az ember összetevıi a következık; látható test, az élet elv, a láthatatlan asztráltest, az 
állati lélek, az emberi lélek, a szellemi lélek, és az atman, az istenségbıl való rész. Szerintük az ember 
asztrális teste képes elhagyni a testét és lehetısége van bárhol megjelenni, akár több helyen is. A lélek 
a halál után ismét a reinkarnáció körforgásába jut, és onnan  ismét visszatér. Azt állítják, mivel az 
emberben isteni képesség és erı lappang, nincs olyan tudás, amit ne tudna megszerezni, de a testi 
ember számára ez elég nehézkes, ezért különféle testi és szellemi  jóga gyakorlatokkal "magába kell 
szívnia az istenséget". Rengeteg titkos gyakorlat tartozik ide. 
 
Antropozófia: Ennek a mozgalomnak elindítója Rudolf Steiner. A teozófiát fejlesztette tovább. Abból 
kivette a hindu kifejezéseket, helyette tudományoskodó szavakat alkalmazott. Szerinte minden ember 
világképe ugyan az, bár ha látszatra különböznek is. De ha gondolkozol rajta - vallotta - akkor 
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megérted, hogy mégis ugyan az: A végkövetkeztetések szerinte egy dologra utalnak. És a világot csak 
belsı személyes benyomások utján lehet megismerni. Amit pillanatnyilag látunk az lehet, hogy nem is 
igaz. Azt tanította, hogy hét dimenzió van. Nap, Hold, Föld, ... stb. Ezek nem feltétlenül az égitestekre 
utalnak. A világ állandó reinkarnációban van. Hol testi, hol szellemi formában van a világmindenség. 
Állítása szerint a nap dimenziójából jött közénk Jézus, İ is tagja azon kiválasztott fölsıbbrendő 
lényeknek, akik kijelentéseket adnak és magasabb tudati állapotba emelik az embereket. Steiner 
szerint, az emberek képesek magasabb rendő szellemi világgal kapcsolatot létesíteni. Erre okkultista 
kísérletek utján jött rá. Az antropozófia inkább filozófiai elmélet, mint vallás. Nagyon sok ember 
ennek az elméletnek (szellemeknek) a hatása alá került, akár tudatosan úgy, hogy tanulmányozta 
Steiner elméletét, akár úgy hogy magától jut ezekre a következtetésekre. Magyarországon igen 
ismertek a Waldorf iskolák, amelyek az antropozófia elmélete alapján mőködnek. Nagyon veszélyes, 
mert a gyermekekben igen erısíti az egoizmust, emellett meditatív gyakorlatokat is végeznek. 
 
 
Spiritualisták, ujpüthagoreusok, ujplatonikhusok: okkultista társaságok, azt vallják, hogy csak szellemi 
valóság van. Az anyag csak látszat és rossz.  Tehát a világ szellemi ıselvét valló idealista irányzat. Aki 
megveti az anyagot, azon úrrá válnak a szellem törvényei. A szellemi világ törvényei között élık, 
szerintük sokkal többre képesek, mint akik az anyag kötöttségei között élnek. 
 
Scientológia egyháza ( Dianetika): Ezt az irányzatot Ron Hubbard alapította. Állítása szerint a lelki és 
testi sérülések megbújnak az ember személyiségében, ennek a kezelésével, tudatalatti gyógyításával, 
hipnózissal kell az ilyen gócpontokat elsimítani. Áltudományos színezettel hirdeti az agykapacitás 
növelését. Így szupermanné fejleszthetı az ember, akire a betegségek és egyéb bajok nincsenek 
hatással. (önmegváltás módszere) Hisznek egy Thetan szellemben, aki felszabadítja és gyógyítja az 
emberi szellemet, elfogadják a reinkarnáció tanát. Állítása szerint az emberiséget évezredekkel ezelıtt 
egy gonosz kozmikus szellem a földre vetette, ezért van szükség a dienetikára, hogy kiszabaduljanak 
ebbıl a börtönbıl. Tudni illik a anyag-enrergia-őr-idı reinkarnációból. Ron Hubbard elég 
ellenségesen viseltetett a kereszténységgel szemben. De az érthetı, hisz fia, aki keresztény hitre tért, 
szépen "kitálalt" a világnak a dianetika visszásságairól. A Dianetika könyvek úgy hatnak, mint ha az 
Emberi Jogok Nyilatkozatának változata lenne, pedig több országban betiltották tevékenységüket, 
korrupció, adó csalás, emberek lelki megfélemlítése, hipnotizálása, kábító szerrel való kezelés miatt. 
Magyarországon a Dianetikának külön könyvkiadója van, NEW ERA néven. 
Amerikában nagyon sok jelentıs színész pártolja ill. tagja ennek az egyháznak. 
 
Görög ill. római vallás: Talán meglepı, hogy ez is a felsorolásban van, hiszen a görög vallás ókori 
formája a mai idıkben egyáltalán nem létezik, de mégis kell róla beszélnünk, mert annyira 
beleitatódott a közgondolkodásba ez a kultusz. Tudnunk kell, hogy a görög bálvány istenek mögött 
valóságos láthatatlan szellemi lények álltak és állnak ma is. Elgondolkodtató, hogy a hatalmas római 
birodalom miért vette át majdnem teljesen ezt a vallást, épp csak más nevet adott az isteneknek. De az 
is érdekes, hogy a már-már elfelejtett hit, miért lett olyan divatos a reneszánsz idıkben, sıt még a 
protestáns kultúrában is elfogadták. Elıfordult az is, hogy protestáns keresztény író, az Atya Istenre a 
Zeusz nevet használta. Ezzel a kultusszal sem lehet játszani, ugyan olyan utálatos az Úr elıtt, mint a 
kánaániak istenei. Úgy gondolom, ezért fontos foglalkozni vele. Ebben a vallásban is megtalálható a 
teremtés, de azt állítja,  hogy az istenek is egy örök valamibıl teremtıdtek. Hittek abban, hogy az 
emberiségnek volt egy régi boldog korszaka, de a gonoszságuk miatt ez az idı elmúlt, sıt hittek a 
vízözönben is. Állítják, hogy van pokol, és van egy égi lét. A görög istenekre mindent lehet mondani, 
csak azt nem, hogy szentek. Egymással hadakoznak, és áskálódnak, egymást ölik le, hogy hatalmat 
szerezzenek, Talán ez elég jól szemlélteti a gonosz szellemi erık egymással folytatott harcát. Fı 
istenük Zeusz, maga is apja elleni puccsal szerezte meg a hatalmat. (Érdekesség képpen megjegyzem, 
a Jelenések könyvében 2. rész 12-13. vers  Pergámon városáról azt írja, hogy ott lakol, ahol a Sátán 
királyi széke van. Ez a híres Pergámoni Zeusz oltár ma Berlinben található.) A többi görög isten neve 
sem ismeretlen a mai kultúrában, pl. Aphrodité vagy rómaiul Vénusz, vagy Kupidó ill. Ámor, a 
szerelem istenei. A szerencsejátékosok nyíltan kérik Fortunát, hogy segítsen. A föld anya: Gaia, ezzel 
is találkozhatunk mostanában. De Dionüszosznak, a részegség és tivornyák urának is sok tisztelıje van 
manapság is.  
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Meg kell szüntetni beszédeinkben az efféle istenekhez kötıdı szóhasználatot.  Nagyon veszélyesnek 
tartom ezt a hitrendszert, mert érzelmileg olyan kedves bohókás dolognak tőnik, de nem az! Végezetül 
annyit, hogy ne mélyedjünk bele túlságosan az ehhez hasonló kultuszok tanulásába, olvassuk Pál 
apostol intését: 2Tim 4,4 - "És az igazságtól elfordítják az ı fülüket, de a mesékhez (eredetiben  
mítoszokhoz ) odafordulnak." 
 
Az ókori Közel-kelet és Egyiptom vallásai: A Biblia szerint a hamis vallások szülı helye Babilon. 
Nos, ez a régészeti és vallástörténeti kutatásokkal is igazolható. A Babilon környékérıl indult vallások 
meglepı hasonlóságot mutatnak a többi közel-keleti; mezopotámiai, asszír, ugarti (Kis-Ázsia 
területén,) föníciai, perzsa (zoroasztra), egyiptomi kultuszokkal. Sıt a görög mítoszokkal is egyezik, a 
helyi eltérésektıl eltekintve. Megtalálhatók benne a bibliai tanítások bizonyos töredékei is, mint pl. az 
özönvíz legendája. Jellemzı volt ezekre az élet-halál mítosz, amikor az istenség; hol Tammuz, hol 
Ozirisz, esetleg Mithrasz meghal, de újra feltámad. Ezek mind sok istenhívı kultuszok, amiket 
szobrokkal ábrázoltak és azokat tisztelték. Pl. Baál a termékenység és esı istene, Istar, vagy Astarót, a 
születés istennıje, jellemzı a karján ülı csecsemı ábrázolás.  
Az isteneik között, akik egymással állandó harcban voltak,  szigorú hatalmi rend húzódott végig, e 
hierarchia szerint épült fel az akkori társadalom is. Külön tisztelet övezte az égitesteket, ezeket 
isteneknek tekintették. Úgy gondolták hogy ezek hatással vannak a földi emberek sorára, tudakozták 
ıket. Ebbıl alakult ki az asztrológia. Hittek a túlvilágban és a démonok létében is, érdekes példa egy 
hetes démoncsoport, akik Eriskigal követeiként jártak házról házra, hogy az emberek kezét lábát 
megkötözzék, méreggel és epével itassák, sıt egészen birtokukba vegyék ıket. Más csoportok inkább 
a gyermekeket veszélyeztették, megrontásukat már az anyaméhben elkezdték. (Zsolt 22,17; Zsolt 
69,22; Márk 16,18)  
A vallás vezetését jól szervezett papi rend látta el, akik varázslással és mágiával, jövendölésekkel is 
foglalkoztak. Bonyolult áldozati rendszert folytattak, misztérium vallások voltak, amelyben bonyolult 
titkos, beavatási szertartások, ás áldozatokat alkalmaztak. Ezeken közemberek nem vehettek részt. 
Gyakorlatként alkalmazták az isteneikkel való egyesülés érdekében az áldozati ételek és italok 
fogyasztását, nem egyszer emberek vagy állatok nyers húsát is. Gyakori volt a kultikus szexuális 
orgia. Ezekrıl a kultuszokról a Bibliában is olvasunk, Isten Szelleme mindig negatívumként említi 
ıket. E vallások gyakorlatából fejlıdött ki a sátánizmus, talán azért, mert ezek név szerint tiltottak 
volta a Bibliában, de - jó ha tudjuk, - hogy a szabadkımővesség, és egyéb spiritiszta szokások is ebbıl 
táplálkoztak. Ha a mai ember becsöppenne egy ilyen babiloni misztérium templomba meglepıdve 
tapasztalná, mennyi hasonlóságot találna a szertartásokban, a papi ruhákban és a templom belsı 
felépítésében néhány mai kereszténynek mondott egyházzal. 
 
Rastafari: Etiópiai eredető vallás, amelybe az afrikai kultuszokba bele olvasztották a zsidó vallás 
néhány elemét. Egy múlt századi etióp uralkodót istenítenek, aki megırizte népe függetlenségét, így 
lett Etiópia, az afrikai függetlenség példaképe. Királyi megnevezése  a „Júda oroszlánja” volt. 
Rastafari, isten fia. E vallás, az élvezetek szeretését az életbe dolgaiba való belemerülést patronálja. 
Legjelentısebb "prófétája" Bob Marley, a reaggi-király volt, aki koncertjein is népszerősítette ezt a 
kultuszt. Mint ismeretes halálát a kábítószer okozta. Fıként az karibi térség sötétbırő lakosai között 
népszerő ma is.  
 
Sámánizmus: A sámán, olyan személyt jelöl, aki a fölsıbb szellemekkel kapcsolatot tud teremteni. A 
szó jelentése megszállottra utal. Ez is jellemzi ezeket az embereket. Hosszú kántálassal, dobolással, 
kábítószer használatával nyitja meg magát a démoni erıknek, akik meg nyilvánulnak rajta keresztül. 
Fıképp a természeti népek között találhatunk ilyeneket. Szibéria népeinél, az eszkimóknál, észak-
amerikai indiánoknál, és az ısi magyar vallás is a sámánizmusra épült. Ezeket az embereket vallásos 
tisztelet övezte, ı volt a környezetének szellemi, vallási vezetıje, de gyógyított is, természetes 
anyagokkal és mostani szóhasználattal élve természetgyógyászattal is. Varázslást, ráolvasást is 
gyakorolt. Jellemzı erre a kultuszra a különféle babonák,  fétisek és a totemizmus (állatok faragott 
képeinek az istenként tisztelete, e népek az adott állattól származtatták magukat). Egyes népeknél 
kötelezı volt az öröklés, ill. a hat új, mint bizonyíték a sámán természetfölötti "felkenetésére". 
Hazánkban a Deák Bill Gyula, a P. Mobil, ill. Vaszlavik Gazember László népszerősítette e rítusokat. 
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Egyéb "divatos pogány" rítusok: Sing Sing Uj-Guineán,  Corrobore Ausztráliában, Umbahda és 
Macumba Brazíliában, Voodo Nyugat-Indiai szigeteken elterjedt, okkultista kultusz. Haiti szigetén 
államvallás. Az Afrikából behozott okkultista varázslatokat elegyítette a katolikus szokásokkal, és 
tárgyakkal. Ebben a rendszerben nem ritka a fekete mágia sem. Gyakorolják a viaszbábú szurkálást, és 
egyéb megátkozásokat.  Erıs a halott kultusz ezeknél az irányzatoknál. Szertartásaikon nem ritka, 
hogy emberek transzba esnek, és ebben a démonizált állapotban félelmetes dolgokat cselekszenek. 
 
UFÓ hit: Ez nem pusztán azt jelenti, hogy hisz a földön kívüliek létezésében, ez sokkal több annál. Az 
UFÓ kutatás és földön kívüliekkel való kapcsolat teremtés már-már vallás szintjéig emelkedett, ha 
konkrét hitvallás nem is tartozik hozzá. Ahány ember, annyi féleképpen értelmezi.  Sokkal tovább 
jutottak annál, hogy lebegı csészealjakat látnak az égen, a céljuk, hogy ezekkel a földön kívüli 
lényekkel fizikális kapcsolaton túl, telepatikus (gondolati kapcsolatot)  létesítsenek, tılük energiákat 
kapjanak, amikhez valamilyen küldetéstudatot párosítanak. Szinte kivétel nélkül, olyan emberekkel 
történnek meg az esetek, találkozások, aki már foglalkoztak okkultizmussal. Sok példa azt mutatja, aki 
átélt már ilyen találkozást, annak az embernek megváltozott a személyisége, általában elmezavar, és az 
ırület különbözı esetei tapasztalhatók. Sokszor a találkozáskor elvesztik az eszméletüket. Utána pedig 
érdekes módon megszaporodnak a természet fölötti jelenségek az életükben. Akár gyógyulások is. 
Magyarországon ismert Gyurcsok József neve, állítólag energiáját az ilyen földön kívüliekkel való 
találkozása alkalmával kapta.  Egy nem hívı embertıl hallottam, hogy szerinte azért szerepel olyan 
sokszor a tv-ben ez a téma, hogy felkészítsék az embereket a földön kívüliekkel való találkozásra. Az 
érzéki csalódásokon kívül, valóban találkozhatnak az emberek földön kívüli lényekkel, 
természetfölöttiekkel, ezek vagy az Úr szolgái, vagy az ördögé. Csak ez a két eset lehetséges. Az Úr 
szolgái konkrétan megmondják, hogy Istentıl jöttek, ez az emberek életében olyan változásokat hoz,  
hogy megnı az istenfélelmük, jobban akarják szolgálni az elı Istent, és többet tanulmányozzák a 
Szentírást, vagy megtérnek Jézus Krisztushoz. A sátán követei mindenféle hazugságot mondanak, 
általában azt nem, hogy ıket az ördög küldte. Jézussal is történt ilyen találkozás, sıt a földön kívüli 
őrhajójával magával vitte egy magas pontra. (Luk 4,5) De a Mester még ilyen kritikus helyzetben is 
józan maradt, az Igéhez ragaszkodva gyızött a "földönkívüli" fölött. Az ufó hit Magyarországon Erik 
Von Daniken könyvei alapján igen el terjedt. Sokszor bibliai példákat is felhoz,  amelyeknél igen 
körülményes magyarázatokat ad. 
 
 
NEW AGE (Új Kor): Az eddig felsorolt vallások mindegyikét magába foglalja, kisebb 
változtatásokkal. Megtalálhatók benne a reinkarnációs elvét vallók, az indián sámánisztikával 
foglalkozók, de az UFÓ kutatók, és a spiritiszták is. Mégis vannak közös jellemzıi, amik 
megkülönböztetik. Állításuk szerint az emberiség fejlıdése új korszak elıtt áll, amikor is az egész 
emberi faj felsıbbrendővé válik, egyesül a kozmosz szellemével, és istenekké lesznek. Úgy gondolják, 
az egész univerzum egységes, ezt a tudatot kell erısíteni. Új távlatok nyílnak meg az emberiség elıtt. 
Minden ember istenné lesz. Ennek az új fajnak a megteremtésén fáradoznak, vissza térnek az ısi 
bálványimádó szertartásokhoz, és áltudományos módszerekhez, okkultista praktikához. Szerintük ez a 
modernizmus. Hisznek az evolúcióban, de ez az evolúció szerint is ez nem elıre fejlıdést jelent, 
hanem visszaesést az ısember primitív világképéhez. Minden vallás egy felé hald, ezért egyesíteni kell 
ıket, elfogadhatóvá tenni a többivel szemben. (Egyesíteni kell a vallások isteneinek erıit.) Ezzel a 
törekvéssel természetesen élesen szemben áll a  bibliai zsidó-keresztén hit. Ezért szerintük, ezeket a 
bibliai elveket, el kell törölni, ki kell szorítani a közgondolkodásból. Le akarnak rontani minden eddig 
még mőködı intézményt, amit Isten határozott meg; házasságot, a családot, a nemzetek függetlenségét 
(egységes világot akarnak létrehozni), bizonyos józan erkölcsi normákat. Lelkesen támogatják a 
homoszexualitást és a feminizmust, mint a másság elfogadását. A NEW AGE mozgalom erısen 
természetvédı. Ez nem is lenne baj, de a természetvédelemnél a Gaia (földanya) kultuszt hirdetik, és 
néha pánik keltı ilreális állításaik vannak. Filmekben, rajzfilmekben népszerősítik álmaikat, pl. 
gyerekeinknek a MTV1 propagálta a "Bolygó Kapitánya" c. New Age-s maszlagot. 
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� Eretnekségek és aposztázia:  

Azok a vallások és egyházak, akik a Bibliai keresztény hithez köthetık de, elszakadtak annak 
igazságától.  
  
Gnoszticizmus: A II. században kiteljesedett, de már korábban is létezı, filozófiai eretnekség. 
Megpróbálta a keresztény hitet közelíteni a többi vallás gondolkodása felé, megkísérelte az isteni 
dolgokat ésszel felfogni, de azokból súlyos tévedések születtek. Állításuk szerint Isten, a szellemi, a jó 
dolgok alkotója, az anyag a gonosz - ezt nem İ alkotta, tehát az anyag független az Istentıl. Jézus nem 
valóságos testben jött el, hisz a jó nem vette volna magára a gonosz anyag köteleit.  Az ı megváltása 
abból állott, hogy megmutatta az utat a felé, hogy az emberiség kiszakadjon az anyag kötelékei közül 
és ismét magasztosabb formában járjon. Szerintük a megváltást, a gnózis, megfelelı ismeret 
megszerzése hozza el. Az ember az anyagtól való függetlenségét kemény önsanyargatással 
(aszkézissel), vagy éppen az ellenkezıjével, a testi kicsapongások által való legyöngítéssel kell 
megszereznie. A házasság gonosz dolog, mert a gyermeknemzés útján újabb és újabb lelkek jutnak az 
anyag fogságába. Ez az elmélet az akkori korban sem okozott osztatlan elismerést, de mégis annyira 
erısen beszivárgott a közgondolkodásba, hogy nem lehet lebecsülni ennek az erejét. Az újkori 
elméletekben; (teozófia, hindu vallások, buddhizmus, katolicizmus, New Age,) és az általános 
közgondolkodásban is megtalálhatók ennek gyökerei.    
 
Katolicizmus: A Római és Görög katolikus egyház, az ortodox (görögkeleti), kopt (egyiptomi ortodox) 
és egyéb keleti „keresztény” egyház, az ortodoxokhoz hasonlóak. A világ kereszténynek valló emberei 
közül a legtöbben ezekbe az egyházakba tartoznak, de sajnos ezeknek, egyházi gyakorlataik messze 
eltérnek a Bibliában megadott mintától. Alapvetıen nem ezekkel az emberekkel van probléma, hanem 
e vallási gyakorlatokkal és elméletekkel. Ezeknek a felekezeteknek a tagjai között is vannak olyanok, 
akik megismerték Krisztust, de sajnos az egyházi hagyományok, amik gyakran fontosabbak, mint 
magának a Szentírásnak a figyelembe vétele, megszorítják ıket abban, hogy hitük kiteljesedjen.  A 
katolicizmus az ıskereszténységbıl alakult ki, amikor a keresztény egyházak megalkudtak az uralkodó 
római császárral (Konstantinusz), és hagyták, hogy a gyülekezetekbe beépüljenek olyan személyek, 
akik valóságosan nem tértek meg, csak névlegesen vették fel a keresztény vallást, de megırizték 
pogány szokásaikat, identitásukat, (önazonosságukat) sıt, késıbb ezek a szokások, hagyományok az 
egyház gyakorlatává váltak. Pl. a beavatott papi rend, ami a nép fölött áll, és az egyházi liturgiákat 
gyakorolja, úgy hogy a tömegek nem igazán tudják a gyakorlatok lényegi tartalmát. De ide tartozik: a 
Mária kultusz, ami valójában nem Máriára Jézus anyjára utal, hanem a Közel-Keleti misztérium 
vallások istennı kultuszaként jött be. A bálványimádás fogalmát mélyen kimeríti  a feszületek elıtt 
való tiszteletadás, imádkozás, nem beszélve még a Mária szobrok, és egyéb közbenjáró szentek  
tiszteletével, csókolgatásával, és azzal, hogy természetfölötti erıket tulajdonítanak nekik. Jellemzı 
rájuk hogy a megtérés üzenetét - esetleg - az erkölcsösebb életre értik. A kegyelmet nem hitbıl - Isten 
Igéjének hallgatása és befogadása által várják, hanem bonyolult liturgikus cselekedetek - un. 
szentségek, hét van ilyen - gyakorlásával, amelyek nem találhatók meg az Újszövetségben, de még az 
ószövetségi szokásokban sem. A Római katolikus egyház dogmája közé tartozik a múlt században 
bevezetett pápai tévedhetetlenség tana is. 
 
Liturgiát gyakorló karizmatikusok: Amerikában egy pünkösdi lelkész rá jött arra, hogy az ottani 
karizmatikus istentiszteletek elvesztették szellemi tartalmukat. Ezért szükségesnek látott valami 
megoldást találni, hogy a hívıknek adjon valami biztonságot vallásgyakorlásukhoz. Ne legyen, olyan 
kiszámíthatatlan az istentiszteletek lefolyása. Úgy gondolta a katolikus liturgikus gyakorlatok; 
keresztvetés, olvasó morzsolgatás, szentségek tisztelete, elıre megírt imák mondogatása - ennek a 
célnak maximálisan eleget tesz. És feldobja a Szent Szellem jelenétének hiányával terhelt 
istentiszteleteket. Sajnos egyre több gyülekezet csatlakozott ma a mozgalmukhoz. 
 
Karizmatikus homoszexuális egyház. Egy homoszexualitás miatt kizárt lelkész úgy gondolta hogy 
felekezetet alapít, célja az volt hogy felkarolja a keresztények szemében amúgy is „kirekesztett” 
másképp gondolkodókat. Nagyon hamar népszerő lett mozgalma. Az istentiszteletek lebonyolítása - 
külsıképpen - hasonló a többi normális gyülekezethez, ugyan azokat a dalokat éneklik, de a 
prédikációk nem a megtérésrıl, a bőn győlölésérıl, a megszentelıdésrıl, hanem a testvéri szeretetrıl 
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emberségességrıl, figyelmességrıl és egyéb csak ilyen emberközpontú témáról szólnak. Alkalmaikon 
az azonos nemő párok gyakran kifejezik egymás felé szeretetüket. „Lehet itt kérem hívınek lenni, 
Isten nélkül is!” - tudat alatt így gondolják. De meddig? 
 
Magukat Jehova Tanúinak vallók vagy İrtorony társaság: Ezt a vallást a múlt század végén Charles 
Taze Russel alapította. Fiatal korában kapcsolata volt az adventistákkal, ahonnan fel is vett néhány 
tévedést elméletébe. A mai teológiája a XX. század elején alakult ki teljesen. Szokták úgy is nevezni, a 
tagadás vallása. Ugyanis minden bibliai alapigazságot cáfol. Nem fogadják el a világi szervezetek, 
államok, egyházak, bíróságok jogosságát sem. Tagadja a pokolnak és a Gyehennának, mint az 
örökkévaló gyötrıdés helyének a létezését, szerintük az csak egy pillanatnyi állapot lesz. Tagadják 
Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek az isteni természetét. Jézusról azt állítják, hogy a földre 
jövetel elıtt Mihály arkangyal néven élt, a Szent Szellemrıl pedig, hogy az egy személytelen mindent 
betöltı erı. Nem hisznek abban, hogy Jézus ismét személyesen visszatérne. Az ı visszatérése, ami 
jelképes már 1914-ben megtörtént. Amit egy ószövetségi idézetbıl homályos számolással igazolnak. 
(Ehhez persze meg kellet hamisítani néhány történelmi dátumot, a templom elsı lerombolásánál 
mindössze 20 évet. Belefér.) Nem hisznek abban, hogy a hívık a mennybe kerülnek, oda csak egy 
nagyon kis csoport, az egész történelem alatt 144000 kiválasztott ember, akikrıl a Jelenések könyve 
világosan elmondja, hogy zsidó férfiak, de természetesen ez csak jelképesen értendı. Azt ugye 
mondanom sem kell, hogy csak az nyerhet üdvösséget, aki elfogadja tanításukat és csatlakozik az 
egyház kötelékébe. Sajnos a Biblia szerint állítható, akik elfogadják tanításukat, azoknak nem is lehet 
üdvössége, amíg meg nem tagadják e a hazug tanokat.  "Senkiben nincs meg az Atya aki tagadja 
Fiút..." Vannak persze helyes maglátásaik a Bibliából, de ezeket törvényes keretek között valósítják 
meg. Az egész egyházuk mőködését a 144000-bıl ma élık látják el, ı dolguk értelmezni az írásokat, a 
gyülekezet tagjainak pedig az a dolga, hogy mindenféle, kontroll, utána járás nélkül elfogadja ezeket a 
tanításokat. Igaz, hogy hitéletükben nincsen konkrét okkult gyakorlat, vagy csak nagyon belsı körben 
gyakorolnak, de a könyveik és füzeteik által személyes foglalkozásokon terjesztett tév-tanításaiknak 
döbbenetes, mekkora hitetı, varázsló ereje van. Teljesen kikapcsolja a józan ítélıképességüket,  hiába 
beszélnek velük keresztények, bizonyítván az írásokból az igazságot, egyszerően nem jut el a 
tudatukig, vagy nem is akarják hogy eljusson. Nincsenek olyan nagy számban, mint ahogy a 
tudományuk elterjedt, de azok az emberek, akiket beoltottak ezzel, még ha nem is csatlakoztak 
hozzájuk, akkor is nagyon nehezen értik meg az Evangélium lényegét. Ahhoz, hogy a közöttük levı 
emberek is megtérhessenek és üdvösséget kapjanak nem okos beszélgetésekre, hanem a  Szent 
Szellemnek még nagyobb meggyızı erejére van szükség, és ez a mi felelıségünk, hogy ez 
megvalósulhasson. Azokkal szemben, aki elutasítják a tanításaikat, - legújabb tapasztalataink szerint - 
nagyon gonoszul és ártó szándékkal viselkednek. (Átkok) 

 
Heted napi adventisták, Szombatisták: A múlt század közepén William Miller által szervezıdött a 
baptistákból kiszakadt csoport. 1843-ra, majd 1844-re jövendölte meg a Krisztus eljövetelét. 
Követıivel együtt összegyőlt, de nem történt semmi. Tévedése után sem bomlott fel a közösség. Egy 
látomásra hivatkozva E.G. Withe (hamis próféta nıjük, nagyon divatos, még újjászületett keresztények 
könyvespolcán is található - de miért?) azt állította, hogy az eljövetel azért nem következett be, mert a 
pápa által bevezetett idıszámítás ezt elnyomta. Látomásában látta a Tízparancsolatot, benne a IV. 
parancsolatot kiemelve, arra következtetett ebbıl, hogy Isten  vissza akarja vinni ıket a szombat 
ünneplésére. A Római levélbıl tudjuk, hogy nem szabad megvetnünk azt, aki az Úrért ügyel a 
szombatra ill. ha az Úrért tartózkodik valami ételtıl. De az is kiderül itt, hogy igazán nincs is igazi 
szellemi jelentısége a napok megkülönböztetésének. Tehát a szombat megünneplését hirdetı és ettıl 
felbuzdult mozgalom eredete nem Istentıl van. Ennek az egyháznak a tagjai kényesen vigyáznak a 
táplálkozásra is, lelkesen hirdetik a reform konyhát, de sajnos be vett gyakorlatként elfogadják az 
akupresszúrát, mint hatásos gyógymódot. Tanításaikban több más testi gondolat is szerepel; nem 
hisznek az ítéletben, ami örökkévalóságig tart, és általában törvényesketı magatartás forma jellemzı, 
ezzel maximálisan kiszorítják Isten kegyelmét felekezetük tagjaiból. 

 
Mormonok Jézus Krisztus Mai Szentjei:  Vallás alapító Joseph Smith a XIX. század elején 
látomásokat kapott, amelyben isten, prófétának hívta el ıt. Állítólag Moroni angyal segítségével találta 
meg a Mormon könyveket tartalmazó aranylemezeket, amelyek késıbb titokzatos körülmények között 
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el is tőntek, rajta kívül nem is nagyon látták mások. De „szerencsére” lejegyezte ıket. 1829, ekkor 
megjelent neki Keresztelı János, és neki adta az Ároni papság rendjét. Ekkor alapította meg egyházát. 
A vallásalapítás mellet csatlakozott egy szabadkımőves páholyhoz is, aminek gyakorlatait 
gyülekezetében is alkalmazta. Elhagyta feleségét, és közösségében bevezette a többnejőséget. (Amit a 
mostani idıkbe, a kormány nyomására (USA) ismét elhagytak.) A Mormon könyveknek akkora 
tekintélyt tulajdonítanak, mint a Bibliának. Mormon könyvek azt állítják ie. 600-ban néhány zsidó 
csoport áttelepül az újvilágba, késıbb elpusztultak, de írásaikat - az aranylemezeket, Moroni angyal 
elásta. Azt vallják, hogy Isten az örökkévalóságból szellemi gyermekeket hozott létre, de nekik ki kell 
várni, míg emberként megtestesülnek. Tagadják Jézus Krisztus isteni eredetét azt vallják, hogy ı egy 
megdicsıített ember, amit mindenkinek el lehet érni. Azt is hirdetik,  hogy az ı halála csak az eddig 
elkövetet vétkeket törli el, az üdvözülés a további  jócselekedetek által lehetséges. Természetesen ık is 
azt tartják, hogy üdvösség csak az egyházukhoz való csatlakozás által lehetséges. Szokásban van náluk 
a halottak keresztelése, akár több éve meghaltaké is, hisz csak az ı keresztségük által lehet üdvözülni. 
Elmondásuk szerint, gyakorlat náluk a szentlélek-keresztség és a nyelvekenszólás, de ennek isteni 
eredete erısen megkérdıjelezhetı, ha a vallási tanításaikat megvizsgáljuk. Személyes tapasztalataim 
szerint ezek a misszionáriusok igen jól szituáltak, kerülik a közvetlen hitbeli ütközéseket. Igen 
simulékonyan állítják be tanításaikat, mint ha mi velünk egy meggyızıdésben lennének, csak késıbb 
derül ki, mi is igazán hitük alapja. 

 
Unitáriusok: A reformáció talaján megszületett irányzat, de tagadja az Atya-Fiú-Szentlélek Isten-elvét. 
Az unitárionizmus terjesztette el a liberális teológiát. A Biblia tanításait nem kell olyan szigorúan 
venni, értelmezzük úgy ahogy mi helyesnek gondoljuk, esetleg egy két dolgot figyelmen kívül is 
hagyhatunk.  

 
Isten gyermekei egyház: A szekta tagjai vallják, hogy isten szeretetét szexuális kapcsolatokkal kell 
közölni egymás felé. Kommunákban laknak. Ismertek voltak mostanában fiatalkorúakkal elkövetet 
botrányaik miatt. Hazai képviselıik - szellemileg rokon - Debrecenben ill. Dunántúlon. 

 
Dunnaföldvári, debreceni és ehhez hasonló szekták: Az évtized elején a szekta kampánytól  volt 
hangos az egész ország, ahol ismeretes volt hogy fiatalok csoportja beszervezett és a családjától 
elszakított, lelkileg megterhelt embereket. Ezek csoportok keresztényeknek vallották magukat. 
Személyes tapasztalataimat írnám le. Vezetıik, olyan személyek, aki igazi bibliai gyülekezetbe jártak - 
valamikor, de onnan valami oknál fogva kiszakadtak. És homályos tanításokat kezdtek gyártani. 
Elıszeretettel próbálták a gyülekezetekrıl leválasztani a gyengébb juhokat. Nem volt tudomásom róla, 
hogy nyilvánosan is hirdetnék az evangéliumot. Állandóan a szeretetet hangoztatják, de a  szeretet 
gyakorlását csak úgy tudják elképzelni, hogy együtt laknak kommunákban. Más keresztény 
közösségeket nem fogadnak el. Azokat az embereket, akik elakarnak szakadni tılük erıs lelki 
kényszernek, a szeretetre, vagy a kárhozatra hivatkozva maguknál tartják, volt példa az otthonról való 
elvitelre is. Az ilyen eretnekeket egyszer vagy kétszer kell inteni, és utána kerülni kell velük a 
kapcsolatot, ha kell nyíltan ki is lehet jelenteni, hogy nincs velük semmi közösségünk. 
  
Radikális teológia: Protestáns irányzat, amely azt állítja, hogy Isten meghalt. Egyesek szerint a 
történelmi keresztény egyház istene halott, de a halál egy dialetikus folyamat egyik fázisa, amelyet új 
isten fog követni. Egyesek közülük az ateista isten nélküli egyház létezését patronálják. 
 
Branhamiták: William Branham a XX. század egyik legismertebb amerikai evangélistája volt. Sok jel 
és csoda kísérte szolgálatát, de sajnos elszakad Isten vezetésétıl és hamis tanításokat kezdett 
terjeszteni, amiknek nem volt bibliai alapja. Állítása szerint: Éva a Paradicsomban a kígyóval 
szexuális kapcsolatba került, így születet Káin. Azóta születnek a kígyó magvából valók, akik gonosz 
emberek, és nincs is lehetıségük a megtérésre, és az ember magvából valók azok, akiknek adatott a 
megváltás. Tragikus halála után, követıi misztikus tisztelettel övezték mesterüket. Kiszínezték, tovább 
fejlesztették nézeteit.  Azt mondják Branham Illés lelkével szolgált, és Jézus eljövetele elıtt ismét  
vissza jön. İ a Jelenések könyvbeli  hetedik angyal.  Ennek elfogadása is az üdvösség feltétele. Sajnos 
hazánkban is találhatóak híveik. 
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� Titkos társaságok: 

 
Gyakran használják manapság az ezoterikus szót. Ami titkos, csak beavatottak által ismerhetı okkult 
tudományokat jelöl. Ezek a titkos tudományok évszázadokig rejtve voltak az emberek elıtt. Titokban 
fejlesztették ıket. A tanító mesterek nem is nagyon avattak be minden tanítványt ezekbe, talán volt a 
lelkiismeretükben egy határ, és tisztában voltak vele, ha ez jellemtelen emberek kezébe jut azzal 
irtózatos veszedelmet szabadíthatnak el. Ma - sajnos - bárki hozzá juthat ezekhez a titkos tanokhoz a 
könyvesboltokban, és bármikor elkezdheti gyakorolni is ıket. 
 
Szabadkımővesek: A világtörténelem alakulására legnagyobb befolyást gyakorló titkos szervezet, 
akik a mai korban karitatív, és más kulturális tevékenységükrıl ismertek. Az ısi templomos 
lovagrendbıl eredeztethetık, akik gnosztikus nézeteket vallottak. Az újkori szabadkımővesség 
Angliából és Franciaországból indult. Testvériség, felvilágosultság, szabadság eszméit hirdeti. A 
tagság alsóbb beavatási szintjén levık valószínőleg nem is nagyon látnak belıle többet,  de valójában 
egy titkos, okkultista szervezet, amelyben bonyolult beavatási szertartásokon kell részt venni, így 
jutnak egyre feljebb a hierarchiában és így sajátítják el egyre jobban az ördögi tudományokat. A 
piramis ranglétra legmagasabb fokozatában levık, már „Luciferi Tanítás” tisztaságáról és Lucifer 
feltörı energiáiról  beszélnek. Szertartásaik és kultikus eszközeiket  (az IHS jelet, a háromszögben 
levı Mindenlátó szemet, az Ankh-ot a füles keresztet, ami a nap imádat egyik eszköze volt) a babioni 
és egyiptomi misztérium vallásokból vették. (Jelenleg a katolikus templomokban is jelen van.) 
Beavatásaik alkalmával különféle átkokat vesznek magukra és hallgatási kötelezettséget ígérnek. Pl. 
kardot tesznek a torkukhoz és a mellkasukhoz. Egy másik példa, egy verem mélyén egy koporsóban 
kell eltölteniük bizonyos idıt, mert csak az születhet ujjá, aki meghalt.  Gondolkodásuk szerint 
mindenki tagja lehetet vallásra, származásra való tekintet nélkül. Eskü szövegeikben az istenségnél 
mindenki azt gondolhatott hozzá akit akart, akár Jahvét is, de eskü szövegeikben felfedezhetı a Baál, 
Astarót, Ozirisz tisztelete. Az Úr nem vállal közösséget ilyen bálványimádó szertartásokkal, így a 
nevét csak hiába veszik a szájukra, ezzel megsértve a harmadik parancsolatot. Mivel ez a szekta  igen 
elterjedt a társadalmi elit között, így jól tudták a jövıvel kapcsolatos elgondolásaikat megvalósítani a 
közéletben. Céljaik közé tartozott a királyságok eltörlése, az egyházak és a kereszténység 
megsemmisítése, és egy új világrend létrehozása. Annak idején Marx is  szabadkımővesektıl, 
úgynevezett Illuminátusoktól, kapott ihletést a kommunizmus eszméjére. Sok megbecsült neves 
magyar személyiség is tagja volt a szabadkımőves páholyoknak, pl. Széchenyi István, Kossuth Lajos, 
Ady Endre, Bartók Béla, Kölcsey Ferenc. Lehet hogy ezek az emberek nem voltak tisztában azzal, 
milyen gonosz dolgot vettek magukra, de a sok jó mellet ezeknek az eszméknek a céljait is 
kiszolgálták. A XX. századi humanizmus is ennek a szervezetnek a gyümölcse. Nagyon veszélyes 
kötelékek alakultak ki rajtuk, amelyek a késıbbi generációkra is hatottak, Derek Prince szerint 
azoknak az embereknek a szabadító szolgálata a legnehezebb, akik benne voltak ebben. Több ága van: 
A keleti csillag, Job lányai, Nílus lányai, Szivárvány lányok, Erekjetarók, Vadludasok, Amarant 
lebontása, Fehér vadlúd stb. 
A mai magyar mővészeti, politikai elit is különbözı páholyokban ápolja e társaság céljait. 
 
Rózsakeresztesek: Eredetük a középkorig nyúlik vissza. Gnoszticista gondolkodásúak. Hisznek a 
reinkarnációban, és a szellem fölsıbb rendőségében. Gondolkodásuk szerint, csak rögeszmék látszat-
világában élünk. A halottak égi tartózkodása ép úgy mulandó, mint a földi létünk. Szerintük ki kell 
törni a testi lét nyomorúságából annak lepusztulása által. A halál és az élet állandó körforgásában 
egyre mélyebbre süllyed isteni szikrát ırzı mikrokozmosz életünk. Jelmondatuk: Halj meg, hogy élj a 
tan segítségével. Programjukból idézek: A Világszervezet vállalta, hogy az erıteret kiterjesztik az 
egész világra, melynek kivitelezésén erısen dolgoznak, s amelyet zárt tőztemplomok tartanak fenn. 
Ezzel pedig az egyházak tagjait abszolút személytelen módon, eloldozzuk vezetıiktıl.  
Szerintük egy krisztus-sugárral léphetnek közvetlen kapcsolatba, hisz ık Krisztust csak szellemnek 
tartják. Lehetséges, hogy a nagy botrányt kavart öngyilkos nap szekta is ilyen gnosztikus nézeteket 
vallott.  
 
İskelták páholya: A ısi gall vallás vezetıi a druidák voltak. Nagyon erısen gyakorolták a varázslást 
és az átokmondást. Kultikus állatáldozatokat mutattak be. Ennek a felelevenítésébıl alakult tikos 



Olajfák Gyülekezet / Jeruzsálem Bibliaiskola II. / 3 (1996-1999.)  13 

szervezet, de lehetséges, hogy az Artúr király korabeli kerek-asztal lovagjai eszméjét vallják, akik a 
Szent Gráll megtalálásával akartak örök életet szerezni és természet fölötti erıhöz jutni.  
 
Ku-Klux-Klan: Az USA déli részén, fıképp a négerek ellen szervezıdött titkos fasiszta szervezet. 
Vallási tartalommal is bír, pl. szertartásaikon égı kereszteket is lehet látni.  Szabadkımőves, kelta, 
katolikus, és manipulatív egyveleg. A mostani vezetıje egy volt baptista lelkész.  
 
Boszorkányok, boszorkány rendek:  A boszorkányok, olyan férfiak és asszonyok, akik mások 
megbízásából különféle okkult praktikákat folytatnak. Így szabadítva a gonosz erıket másokra. Az ısi 
sámánista hagyományokat örökítették át korunkig. Mesterkedésük az egyszerő gyógyfüvektıl, a 
tenyér és varázsgömb jósláson át, egészen a fekete mágiáig terjed. Kötéseket, oldásokat, átkokat 
mondanak emberekre. A középkorban közismert volt, hogy az ördöggel cimboráltak. Gyakorlataikon, 
titkos szertartásaikon a gonosz szellemeket tisztelték. A XVII. századi Amerikában több boszorkány 
per is volt. Ezt ma Amerika szégyenfoltjának állítják be a humanista gondolkodásúak. De gondoljunk 
egy kicsit bele! Az akkori istenfélı emberek jobban tisztában voltak a szellemi dolgokkal,  tudták, ölni 
nem csak  pisztollyal és karddal lehet, hanem sötét erık alkalmazásával is. Ezt az ismeretet a Mózesi 
törvényekbıl merítve alkalmazták polgári életükben is. Mindenkire vonatkozott, tehát, jogos volt 
alkalmazása is. Így védték meg társadalmukat a sötét erık elharapódzásától. A középkori 
inkvizíciónál, már nem tőnt ilyen igazságosnak, hiszen akik törvénykeztek, maguk sem tartották be a 
törvényt. A boszorkányok praktikáikkal elég erısen be tudnak avatkozni más emberek életébe, úgy 
hogy azoknak nincs is tudomásuk róla. A legismertebbek a szerelmi varázslatok. A mai kor 
boszorkányai is ugyan azokat a módszereket alkalmazzák, mint elıdjeik, persze a modernizmus álcája 
alatt. Az a szó, hogy chiromantia, egyszerően csak tenyérjóslást jelent. Magyarországon egyházként 
vannak már nyilvántartva. Vezetıjük az az orvos aki a demagnetizált vizet (Pi víz) is propagálja. 
 
Sátánizmus: Az isteni igazságtól és törvényektıl legradikálisabban eltért vallás, ahol nyíltan Isten 
ellenségét, a sátánt tisztelik. Sátán imádók ugyan, de mégis alapgondolata az egoizmusból indul ki. 
Ennek az irányzatnak alapítója  Aleister Crowley.  Hit vallása volt: Tégy amit akarsz! (Just Do it! - 
reklám pólókon, autókon, de a neves Nike cég szlogenje is!) - ez lesz az egész törvény. Hirdeti hogy 
saját törvényeid és kívánságaid szerint kell élned, és aki ebben meggátol, azt öld meg! A sátánista 
egyház az USA-ban hivatalosan bejegyzett felekezet. Európában, Torino a központja minden okkult 
dolognak, természetes, hogy a sátánizmus is itt jelentkezik leginkább. Fekete miséikkel is jelképezik a 
törvény ellen való lázadást. Mindent a katolikus mise mintájának a fordítottja szerint csinálnak. 
Fordított kereszt, a Miatyánk fordítva elmondva, szertartásaikon az állat és ember áldozat is elı fordul. 
Sok fiatal nem is igazán veszi komolyan ezt, inkább lázadásból, vagányságból  csöppen bele, de ennek 
láthatatlan köteleitıl nem tud szabadulni. Gyakorolják a megátkozást, így akarják tönkre tenni 
ellenfeleiket. Természetesen van lehetısége ezeknek az embereknek is a megtérésre. Valószínőleg 
nem is azok az igazi sátánisták, akik nyilvánosan mutatják, akik igazán megismerték az ördög 
mélységeit inkább rejtetten a nyilvánosságtól rejtve cselekszenek. Nem is biztos, hogy látszik a 
ruházatukon.  A sátánisták programjai közé tartozik a keresztény ébredések és szolgálatok tönkre 
tétele. A sátánizmus elit csapata közé tartozik az elıbb említett Szabadkımőves felsı 32. rétege is. 
 

� Okkultista gyakorlatok: 

 
Asztrológia: A babiloni vallásból ered, ahol az égitesteket istenekként tisztelték. A nap, mint Tammuz 
szerepelt. Úgy gondolták, hogy ezeknek az isteneknek az állapot változása hatással van az emberi 
sorsok alakítására is. Ebbıl fejlıdött ki az asztrológia, ami az ember jellemét és sorsának alakulását az 
égitestekhez köti. Két fı ága van: A kínai és a babiloni asztrológia, ami Európában is elterjedt. 
Tudományos elméleteket gyártottak ennek igazolására. Népszerősége még akkor sem tört meg, mikor 
megdılt az asztrológiai világkép elmélete, abban ugyan is a világ közepe a Föld. Az asztrológiához 
köthetı a horoszkópok készítése, amit az egyének születési idejébıl határoznak meg, a tizenkét 
zodiákus, vagy állatövi  csillagkép egymáshoz való viszonya alapján. Ehhez a témakörhöz tartozik a 
Holdjóslás, fogantatás  terápia, (a gyermekek tulajdonságainak a beállítása, úgy, hogy egy megfelelı 
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napon tudatosan kell megtermékenyülnie a nıknek) de ehhez a témához lehet kötni a bioritmus 
beállítását is. (Ésa 47,13) (Bioritmus jósda már minden korszerő és felvilágosult áruházban elérhetı.) 
 
Jóslás kártyából, tenyérjóslás:  A cigányok körében igen elterjedt gyakorlat, de az új kor haladó 
szellemő embere átvette és áltudományosan is értelmezte ezeket a praktikákat. Ma már tenyérjósló 
automaták is vannak. A legnagyobb veszélye ennek, hogy ezekkel a jövendölésekkel átkot vesznek 
magunkra, ezek a dolog determinálják (döntıen befolyásolják) további életüket. Nem hiszem hogy az 
ördög tud a jövıbe látni, csak annyit ismer, amit a Bibliából kiolvas, vagy Istentıl megtud. Jósláskor 
inkább a terveit közli az emberekkel. Amit azok elhisznek, és így megvalósul az életükben. Még akkor 
is veszélyes, ha nem hisznek benne. Isten megtiltotta a jóslást, és azt is hogy jósokhoz menjünk. Ennek 
megszegése következményekkel jár. Ezt az ördög is tudja és ezért terjeszti. Ugyan ez a helyzet a 
tealevelekbıl, kávézaccból, halcsontból vagy ólomöntésbıl való jóslásnál is. (Ezeket jóslásokat a 
MTV1 tavalyi szilveszteri mősorában reklámozták - újévi áldás gyanánt.) Hepatoszkópia, a májból 
való jóslást jelenti. Tükörjóslás pedig, egy állítólagos másik dimenzióba, a tükör kapun bejutva lehet 
információkat szerezni. 
 
Grafológia: Ez az áltudomány is egyre jobban terjedıben van, de meg kell különböztetni az 
igazságügyi írásszakértıt és azt, aki a kézírásokból megpróbálja megállapítani a személyiség jegyeket, 
esetleg egészségi állapotunkat. Nem szabad hinni ezeknek a diagnózisoknak, mert ördögi 
kijelentésekre épült. Egyre több munkahelyen alkalmazzák az új dolgozó felvételénél. Azzal, hogy 
saját kézzel írom meg a jelentkezési kérelmemet még nem követek el vétket, az az ı dolguk, hogy az 
én kéziratommal mit kezdenek, és teljesen elutasítom magamtól, amit ık ebbıl rám vonatkozólag 
kiagyalhatnak, akár igaz rám, akár nem.  Az én kenyérkeresetemet Isten kegyelme adja. Van még 
olyan jóslási módszer, ahol az egyén nevének számmá való átalakításából akarják meghatározni sorsát. 
Ez a numerológia. Rokon dolog még a pszihográfia lélekrajz is ill. a frenológia, a koponya tan : Egy 
személy jellemvonásának és jövendıbeli sorsának, a koponya méretébıl, ill. a koponya dudoraiból 
való megállapítása. 
 
Álomfejtés: A Bibliában József is megfejtette a Fáraó álmát, de ezt a Szent Szellem kijelentése által 
tehette, nem volt erre célra kifejlesztett álmoskönyve, ezek is a jövendı mondás bőnéhez tartoznak. Az 
ilyen irodalmat is meg kell semmisíteni, még akkor is, ha olyan ismert író is írta, mint pl. Krúdy 
Gyula. Ide tartozhat még, jövendölések ómenek, baljóslatú elıre jelzésekbıl. Pl. beütöm a könyököm - 
vendégek jönnek, csukláskor valaki emleget, fekete macska szerencsétlenséget hoz, stb. Ezekben a 
babonákban, aki hit, tagadja meg, és forduljon el tılük, nem kell hogy ilyen külsı dolgok határozzák 
meg a mindennapjainkat. 
 
A jóslások ezen fajtáinál is veszélyesebb, amikor olyan személlyel lépünk kapcsolatba akiknek, 
úgymond képességük van erre. 
 
Hamis próféták: Keresztény gyülekezetekben, fıkepp ott, ahol nincs igazi rend, nagyon sok önjelölt 
próféta megfordul. Állandóan látásaik vannak, mindenki felé van üzenetük az „Úrtól”. Házassági vagy 
szolgálati elhívásokra, esetleg a gyülekezet vezetıi ellen irányuló jövendölések. A leleplezett hamis 
próféták jövendöléseit meg kell tagadni, nem szabad, hogy a szívünkbe férkızzenek. 
 
Látók, természet fölötti érzékelık: Ilyenek pl. a spiritiszta médiumok, akik állítólag halott emberekkel 
lépnek kapcsolatba, így közölnek a jövıvel kapcsolatos dolgokat. Vagy a boszorkányok, akik 
kristálygömbbıl próbálnak jósolni. Vagy a reikiben alkalmazott un. harmadik szemes látás, ami 
megmutat olyan dolgokat, ami emberi képességekkel nem is lehet felfogni, de a tisztán hallást (akik 
természet fölötti módon képesek hallani hangokat) is ide sorolhatjuk. Megemlíthetjük még a telepátiát, 
más személyek gondolataival, érzéseiben való kapcsolat teremtés, úgy hogy akár egymástól fizikailag 
igen messze is lehetnek. Vannak olyan szellemi gyakorlatok, amelyek által kifejlıdik a jövıbe látás, 
érzékeken túli érzékelés, távolba látás képessége.  
(ESP: érzékfölötti érzékelés, EST: elıkészítı szeminárium.) Az agykontrollban is alkalmaznak 
hasonlót. Ezekben az esetekben mindig tisztátalan jövendı mondó szellemmel kerülnek kapcsolatba, 
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aki észlelt ilyet vagy ehhez hasonlókat, vagy tanácsot kért ilyen emberektıl, azoknak szükségük van 
arra hogy elszakadjanak ezektıl a kötelékektıl. 
 
Spiritizmus: A XVIII. századtól nevezik így ezt az okkult irányzatot, amelyek halott-idézéssel, 
szellemidézéssel foglalkozik, szellemi lényekkel próbál tudatosan kapcsolatot teremteni. Az ókorban 
és a középkorban nekromanciának nevezték, ma ezeket a durva szavakat nem igazán használják, 
inkább a channeling-et alkalmazzák. A halottidézı felfogása szerint a halott lelkek itt élnek közöttünk 
(taoista felfogás) ill. a halott lelkeket elı lehet hívni a mélységbıl, és kapcsolatot lehet fenntartani 
halott személyekkel. De ez nem igaz, még ama bizonyos Sámuel megidézésnél sem. (1Sám 28), 
hanem hazug tisztátalan szellem volt, aki úgy beszélt, és úgy nézet ki, mint Sámuel próféta, de kiderült 
beszéde által, hogy hazudott, ugyanis a gonosz Saul nem kerülhetett oda, ahova Isten szent embere: 
Sámuel. A spiritiszták általában médiumokat alkalmaznak, akin keresztül megszólal a halott, ill. a 
szellem. Mivel ezek a  tisztátalan szellemek magasabb intelligenciával rendelkeznek, vannak 
ismereteik bizonyos emberekrıl, így tudnak olyan dolgokat mondani, amik igazak voltak az adott 
személy életében. Ismert még az asztaltáncoltatás gyakorlata, székláb kopogtatás. Az automatikus 
írás, amikor az ujjheggyel  vezetik a tollat és így spontán leírja az üzenetet. Hasonló a Qaja tábla, 
amikor egy táblán levı betőkbıl, inga segítségével kiválassza a betőket egymás után, és utána az 
üzenetet elolvassák. A spiritiszták okkultista összegyülekezését nevezik szeánsznak (ülés). A 
megidézett szellem megnyilvánulása igen sok féle lehet: szólhat, jeleket, kopogásokat adhat, de akár 
más tárgyakat is mozgathat, ilyen eset a lebegı trombiták, amikor a hangszerek maguktól a levegıbe 
emelkedtek, de volt rá eset, hogy a szellem test nélküli formában látható lett. Sajnos ez nem csak 
szeánszokon fordulhat elı, hanem olyan személyekkel is, akik okkultista átkok miatt meg vannak 
terhelve. Ilyen esetben valószínőleg démonok kerülhetnek az emberekbe, akik igen megnyomorítják 
azoknak értelmi, érzelmi, testi egyensúlyát is. A pszihológia nem képes kiőzni a démonokat, erre csak 
Jézus képes. Kerülhetnek démonok úgy is egy emberbe, ha egy olyan hallott ember testét érinti, aki 
gyakorolta az okkultizmust, és az érintkezéskor nem volt szellemi védelem alatt. A leggonoszabb 
fajtája a keresztény színezető spiritizmus. Az alkalmakon vallásos imákat mondanak, a Bibliából 
olvasnak fel, és várják, hogy a szellem vagy angyal megnyilvánuljon és üzenetet közöljön velük.  
 
Okkultista mővészeti alkotások: Olyan személyek által készítet képzı mővészeti alkotások, akik 
erısen démonizáltak, és ennek a szellemisége árad mőveikrıl. Látványuk általában félelmet, 
bizonytalanságot, erıs menekülési kényszert áraszt, vagy épp az ellenkezıjét, lenyőgözést, erıs 
vonzódást kelt, de minden esetben igaz, hogy nem hagyja passzívan a nézıket. Általában az absztrakt 
mővészeti alkotások ezek. Ne is tartsunk ilyet lakásunkban. Néhány ilyen mővész:  Hieronimusz 
Bosch (középkori festı, a sátán festıje), Borisz Valleio, képeire jellemzık a szörnyek, a misztika 
keveredik a paráznasággal.  
 
Ehhez a témához tartoznak a filmek is, amik erısen reklámozzák a bálványimádást, és az okkult 
dolgokat pl.: A legtöbb horror film hordoz magában ilyet, de más filmek is. Pl. Indiana Jones és a 
végzet temploma, X akták, Connan a barbár... De vigyázni kell a Csillagok háborújával is, ahol a 
csodálatos Erı, a kínai vallások és a jóga filozófiájából ered. Jellemzıen romboló az összes 
tudományosan fantasztikusnak kikiáltott film is. Ide tartozik a Hair címő film, amely új élet ideológiát 
próbált adni a fiataloknak. Hol vannak ma ezek a fiatalok? Az a szerencsésebb eset, ha kiábrándultak 
az egészbıl, de vannak, akik nem élték túl, ezt a követendı életformát. Itt említem meg a video 
klipeket, a vibráló kavalkádjukban sokszor nem is tudjuk, hogy mi is az üzenet, hogy mit látunk, mi 
jön be tudat alatt a szívünkbe. A gyermekek rajzfilmjeivel is jó óvatosnak lenni, a kicsiknek még nem 
mőködik olyan jól a jó és rossz megkülönböztetése, nem kell, hogy a rajzfilmek agymosásban 
részesítsék, ideológizállják ıket. Pl. Tom és Jerry, (mi csak így hívjuk, a viszálykeltık) vagy A bolygó 
kapitánya, ami egyértelmően New Age-es. A Gumimacik meg tele vannak varázslatokkal, az Aladdin 
sorozatról nem is beszélve.  
 
Más jellegő alkotások is lehetnek démonizáltak. Itt van például a közkedvelt Makovec házak. 
Rengeteg keresztény templom épült mostanában tervei alapján, de az épület terveibe bele rejti a 
teozófia és az antropozófia jelképeit. 
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Mai korunkban a leginkább démonizált mővészet a zene, azon belül is a könnyőzene. Döbbenetes, 
mennyire tönkretette a fiatalok érzés és gondolat világát a zenén keresztül kiáramló ördögi erı. A 
leginkább szélsıséges irányzat a heavy metal zenékben levı sátán imádás, példának az Iron Maiden 
egyik szöveg részletébıl: "amikor Gábriel elaludt, a fiú a halálra született...". Ugyan ez a zenekar 
egyik lemezén nyíltan hirdette a 666-ot, a fenevad számát.  Vagy Alice Cooper, aki baptista lelkész 
gyermekeként látta meg a napvilágot, most mégis borzalmas horror show-ival sokkolja közönségét. 
Állítólag egy spiritiszta szeánszon kapta a nevét egy démontól, aki sikert igért neki, ha az ı nevét veszi 
fel mővésznévként. Tudjuk, hogy volt példa arra, hogy egy ismeretlen zenekar szövetséget kötött a 
Sátánnal, és azután rövid idı alatt befutott. Ilyenek voltak a közkedvelt Beatles, vagy a Rollig Stones. 
De azért valószínő, hogy a legtöbb ilyen zenekar, ill. rajongóik nincsenek igazán tisztában azzal, 
milyen szörnyőséget cselekesznek. Egyszerően a lázadásukat, egoista vágyaikat akarják kifejezni 
ezzel, ezt persze vígan meglovagolja az ördög.  A Black Sabbat együttes kezdte elıször reklámozni a 
zenében a fekete mágiát, és a sátánizmust. Azóta az zenekar egyiktagja át állt a másik oldalra. A Jézus 
oldalára. (Sajnos ritka eset!) Úgy gondolom az ilyen, nyíltan gonosz zenéknél van sokkal 
veszélyesebb, amelyik látszatra nagyon szelíd, de annál gonoszabb. Vegyük például a Beatlest. Jonn 
Lennon azt nyilatkozta, hogy Népszerőbbek vagyunk, mint Jézus Krisztus!, és be vallotta hogy eladták 
magukat az ördögnek. İ nagyon is felhasználta céljai érdekében zenéjüket. A koncertjeiken a spontán 
sikoltozások, földreesések, eszméletvesztések sem csak egyszerően a felfokozott hangulat miatt 
történtek, ezek közül nagyon sok természetfölötti megnyilvánulás volt. Istenítették és követendı 
példának tekintették életüket. Amit, ha józan fejjel megvizsgálunk, igen csak nyomorúságos és 
jellemtelen volt. A keleti vallásokat is propagálták. Szellemi közvetítı szerepet töltöttek be kelet és 
nyugat között. A dalaik szövege elég szélsıséges, az  egyikben Máriát várják vissza az égbıl (?!)(Let 
It Be)  A másikban: Jonn Lenon azt fejtegeti, hogy nincs mennyország és nincs pokol (Imagine) De 
istenfélelmükrıl(?!) is bizonyságot tesznek, My Sweat Lord (édes uram) címő számukban. A címmel 
önmagában semmi baj sincs, csak dal közben a Hare Krisna Hare Rama szöveg szólt a háttérben. A 
Rolling Stones együttes színre lépése is igen szégyenletes folt a világ történetében. Az addigi 
klasszikus család szemléletet, és valamennyire tiszteletben tartott erkölcsi normákat alapjaiban 
rendítette meg. Elindult a lázadás korszaka, a családok széthullása megnövekedett. Az illegális szex 
hatalmas méreteket öltött, közben persze a csöpögı szirupos szeretetet hirdettek, arra egyáltalán nem 
gondoltak követıik, hogy igazságosság nélkül nincs szeretet sem. El kell ismerni ezeket a 
változásokat, nem pusztán az ilyen együttesek színrelépése okozta, hanem a mögöttük lévı sötét 
szellemi hatalmak. 1966 volt a sátánizmus ébredése, ekkor alakult meg a sátán egyháza is 
Amerikában, és erre mit propagál a Hobo Blues Band: vissza a 66-os uton... Jonathan Livinstone 
Seagul lemezkiadó által megjelentetett elıadók mind okkultista ihletésőek. Sátáni zenéket produkált a 
Led Zeppelin, akinek gitárosa a mágia és a varázslatok egyik ismert szószólója.  Jimmy Hendricks 
kábítószer hatása alatt kapott látomásokból hozta létre dalait. A gótikus rock zenék is a mágikus 
dolgokat propagálták.  A punk zenekarok sem maradnak le mögöttük. Némelyik nyíltan minden 
törvényesség ellen lázad, és isteníti a zőrzavart. A Sex Pistols legismertebb dala: Anarchia az Egyesült 
Királyságban, így kezdıdik: "Én vagyok az Antikrisztus - én vagyok az Anarchia..." A Cure együttes 
egyenesen halálváró rajongó tábort képzett ki. A mai techno irányzatokból pedig árad a depresszió és a 
szexuális kéjvágy. Legjelentısebb képviselıjük a Depeche Mode. De sajnos nem csak a könnyő-zene 
fertızıdött meg szellemileg. Mozartról közismert, hogy szabad kımőves volt, a Varázs fuvola ennek a 
témájában íródott. Állítólag zenéit természet feletti ihletésre írta, minden különösebb nehézség nélkül, 
szemben más zeneszerzıkkel, Schuman spiritiszta szeánszokra járt, Wagner ihletéssel szerezte mőveit, 
amelyek természetesen át voltak itatódva az ısi germán regékkel. Annakidején Paganíni, a nem túl 
vonzó külsejő hegedő virtuóz, zenéjével el tudta csábítani a hölgyeket. Napjaink ismert hegedőse 
Yehudi Menuhin rendszeresen jógázik, és játék közben hangszerének fogólapján meg jelenik egy 
fekete angyalka, aki átveszi tıle a zene irányítását. Rossz példa még Orf: Carmina Burána okkult és 
parázna erıket szabadít a hallgatóságra. Ezek után jobban teszi a keresztény, ha jól megválasztja mit 
hallgat, jó figyelni ilyenkor a szellemünkre és a békességükre, ha békétlenséget érzünk, akkor az nem 
a véletlen mőve. Már korábban említettem, nem mindig a gonosz kemény zenék a legveszélyesebbek, 
sokszor lágy szentimentális dalok szövegeit énekelve meg átkozhatjuk magunkat leginkább. 
Bizonyos táncok is okkultista erıket képviselnek, volt rá példa, hogy így démonizálódott valaki. 
Indiában és a Fülöp szigeteken évekig tanítják erre a lányokat, hogy elsajátítsák ezeket a kultikus 
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fogásokat, de vissza térhetünk Mick Jagger-re akinek parázna, nyegle mozdulatainak átvételével 
szellemült át nem egy ember, Michael Jackson is efféle töltést hordozó.  
 

� Az okkultista irodalom:  

 
Azok a könyvek a legveszélyesebbek, amelyek tanítják a mágikus dolgokat. Ide tartozik pl. A Tibeti 
halottas könyv, Mózes 6. 7. könyve, melyet írója spontán gondolkodás nélkül kényszerítettség érzése 
alatt írt le. A Vénusz könyve, A másik oldal, Egy jobb világ, Jakob Lorber ál-keresztény író könyvei, 
egyéb írók Edgar Cayce, Jean Dixon, Ruth Mongomeri, Artur Ford, Anton La Vay, de ide tartozik az 
összes hamis istenhit irodalma. Nosztradamusz jóslatai... stb. Az ilyen könyveket árukra való tekintet 
nélkül meg kell semmisíteni, ugyanis szellemi erıket közvetíthetnek. (Apcsel 19,19) Tolkien: A 
Győrők Ura, A Babó c. könyveit sokan édes meséknek gondolják, de nem azok! 
 
Okkult gyakorlatok, gyógymódok: 
 
Jóga: (jelentése: iga) Indiából eredı gyakorlatok, meditálás, légzés, és bizonyos szavak 
mondogatásából áll. Természetesen ennek is több formája van. A légzés technikától a egészen az 
ırjöngı szexuál-energiát felszabadító jógáig. A jóga gyakorlatok célja a hindu vallásfilozófiából 
eredeztethetı. Az Atman, az ember belsı lényege, a Brahmanból ered, ami a világ oka, minden belıle 
eredeztethetı, még az istenek is. S így fogalmazzák meg: maga az isteni. A jóga gyakorlatok célja, 
hogy kiszakadjon az ember a reinkarnáció állandó forgatagából, öntudat tágítás, egyensúly keresése 
külsı és belsı világ között. A jóga gyakorlatok célja, hogy felismerje, hogy az Atmanja egy a 
Brahmannal, tehát ı maga is isteni. Eggyé kell válni a világlélekkel. A jóga önmegváltó módszer, 
általa lehetségesnek tartják, hogy a korábbi életben és jelenlegiben elkövetett rossz cselekedettel 
megterhelt  lélek, megvilágosodjon, és a mindenséggel való egységük tudatosuljon. Ezt a célt szolgálja 
a jáma, a nijáma (helyes élet tanácsai), az ászanák (testhelyzetek), a légzés mővészete, a belvilágunk 
ismerete, a koncentráció, a meditáció, a szamádhi (a jógapiramis csúcsa a tökéletes emberi 
beteljesülés.) A jóga technikák gyakorlatilag azt a célt szolgálják, hogy az ember a lelkiismerete 
hangját kikapcsolja, és egy belsı passzivitás, teljes nyitottság állapotába hozza, hamis istenek vagy 
szellemek nevét mondogatva, azoknak teljes egészében át adja magát. (transzcendentális tudat)  Aki 
komolyan gyakorolta a jógát, biztos, hogy démonizálódott. Még a sima légzı gyakorlatok és 
testhelyzetek is veszélyesek, ezek eredetileg imamódok és imádás szimbólumok voltak. Ez a gyakorlat 
annyira mélyen itatódik bele az ember gondolkodásába, személyiségébe, hogy még megtérés után is 
lehetnek problémái, hogy ha nem is tudatosan, de önmegváltó módszereket alkalmazzon, és 
keresztényként ki-kiesen a kegyelembıl és helyzetét az érdem, a törvény oldaláról szemlélje. (Gal 
levél)  
 
Tantra jóga: Gyakran mondják a hinduizmus fekete mágiájának, a Hatha jóga (légzés technikás - alap 
jóga) ellentétének tartják, mert azzal szemben, ami a fegyelemre, önsanyargatásra, önmegtartóztatásra 
épül, ez a megvilágosodáshoz a szexuális energia felszabadítását, önmagukból kivetkızést, extatikus 
úton, véráldozat és szexuális módszerek révén  akarják elérni. Gyakorlatok közé tartozik a nemi 
szervek imádata. Valószínő, ennek a terméke a Kámaszutra és egyéb szexuális irodalom. Egyik 
képviselıje azt hirdeti, hogy Jézus a szexen keresztül hozta a megváltást. 
 
Transzcendentális Meditáció (TM):  A transzcendens érzékekkel fel nem foghatót, magasabb rendőt 
jelent. A jógából fejlıdött ki. Az indiai vallásból ered, vezetıik az állítják hogy nem vallásról van szó, 
de az ottani istenek tiszteletével szorosan kapcsolódik, persze tudományos köntösbe bujtatták, így 
könnyebben el lehet fogadtatni az európai civilizációban. Azt ígérik, hogy gyakorlásuk által meglehet 
szüntetni betegségeket, lelki problémákat, ha ez nem is igaz, de nagyon valószínősíthetı, hogy 
gyakorlásuk kihat a környezetükre. Az indiai világképbıl indul ki. Az emberben levı csakrák (energia 
központok) határozzák meg az emberi létet. Végbél, nemi szerv, köldök, szív, gégefı, homlok, fejtetı. 
Mantrákkal kántált szövegekkel, melyet a guruk határoznak meg, lehet befolyásolni az energia 
folyamatokat. Amelyekre a gyakorlónak koncentrálnia kell és ezeket folyamatosan ismételgetnie. A 
jóga leggyengébb fokán is, ahol csak légzés technika és test gyakorlatok vannak, (Hatha-jóga) a cél 
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az, hogy a kozmikus energia (prána) (japánul: chi) feltöltse ezeket a csakrákat, és ezáltal felélesszék a 
Kundalini (kígyónı) erejét, mely a gerinc-oszlop alján nyugszik összetekeregve. (Érdekes -nem?) 
Állításuk szerint képesek kilépni a testükbıl és helytıl függetlenül tudnak kapcsolatot teremteni 
másokkal. Vannak rituális beavatási szertartások, amikor újabb titkos mantrákat kapnak. A mantrák 
istenségek ill. magasabb szellemi vezetık nevei. Emellet tisztelnek virágokkal és egyéb áldozatokkal, 
különbözı istenségek és az elmélet alapítójának Dev gurunak a képeit.  Azt állítják, hogy 
megvilágosodás világkorának kormányzóit próbálják kiképezni, hogy így az egész univerzumban 
elterjesszék azt a gyakorlatot. 
 
Silva féle Agykontroll: Nevezhetjük agyvallásnak. Néhány tudományos kísérlet eredményeire 
hivatkozva hozta létre José Silva ezt a jógához és a dianetikához hasonló módszert. Szóhasználata 
szerint: az ébrenléti állapot a Béta állapot, állítása szerint ez a külsı tudatosság. Az elalvás és ébredés 
elıtti állapot az Alfa állapot, ilyenkor szerintük, az agy sokkal fogékonyabb, energikusabb, melyre 
szerintük az agykontroll tréinggel bármikor ellehet jutni.  (Valóságban ez egy félhipnotikus állapotba 
jutás önszuggeszció útján.) Az agynak ebben az állapotában "pozitív dolgokat" kell vetíteni 
elméjükbe. Az így bele vetített gondolatok valósággá válnak. Ilyenkor elméje kapcsolatba lép egy 
Magasabb Intelligenciával, aki tanácsokkal látja el. Az agykontroll könyvekben nem gyakran 
fordulnak elı ezek a kifejezések: szelídség, alázat, életünk oda szánása mások javára. Az egoizmus 
egyik példa erre a módszerre. Tanítása: Alapvetıen jók vagyunk. Jók a mély belsı álmaink és 
gondolataink. A bőn kérdéssel csak úgy foglalkozik, hogy a bőntudatot le kel tompítani magunkban. 
Ez a módszer erre teljesen megfelelı. Békességet és kiegyensúlyozottságot jobb elmebeli felfogó 
képességet hirdet, ezt gondolták azok is, akik most közülük elmegyógyintézetben vannak. A 
tanfolyamok résztvevıinél nem elégednek meg azzal, hogy csak magukat kezeljék, Alfában levı 
gondolataikat megpróbálják kivetíteni élettelen tárgyakra, növényekre állatokra, és késıbb emberekre 
is. (Ezt a manipulációt mi varázslásnak hívjuk!) Akiknek gondolataiban lelkében utazva, azok tudta 
nélkül, megpróbálják kezelni problémáikat. Képesek állítólag az idıben utazni és képesek az érzék 
fölötti érzékelésre. Azt kérik a tanfolyam résztvevıitıl, ne használják rosszra ezt a tudást, de ha 
rosszra is akarnák használni, az ilyen alacsonyabb szintő gondolatok eredménytelenek lesznek. A 
Magasabb Intelligencia (akit, vagy amit konkrétan nem határoz meg Silva) ebben nem fog nekik 
segíteni.  
(Nem tudom, hogy vagytok vele, de az én tudtom nélkül ne fürkésszen az én gondolataimban, fıképp, 
úgy ne, ha az egy jellem nélküli, különféle kívánságokkal megterhelt ember. De, még ha csak ember 
lenne!)  
Az agykontroll tanfolyam végén be kell engedni úgynevezett Tanácsadókat. Ezek, valaha élt, vagy ma 
is élı embereknek néznek ki, akikkel a hallgatók tudnak kommunikálni. Tehát az Agykontroll 
félreérthetetlenül ismeretlen szellemi hatalmakhoz fordul, ami tartalmában, eredményében nem sokban 
különbözik a spiritizmustól. Sajnos hazánkban is nagyon népszerő. Sok munkahelyet hirdetnek csak 
agykontrollosoknak, és gyermekeknek is szerveznek tanfolyamokat.  
 
Távol-keleti harci mővészetek: Ide tartozik a karate, kung-fu taekwan-do, aikido, jui-jutsu, judo, 
tájföldi box, ...  Majdnem mindegyik keleti harci irányzat a helyi vallás elemeire épül, szemben az 
európai irányzatokkal, angol box, francia box, birkózás ahol nincsen vallási tartalom. A küzdı 
mővészetek ıshazája India, ahol a meditálás okozta erıtlenségek ellen test gyakorlásra alkalmazták. 
Innen vitték el a buddhista szerzetesek Kínába, ahol a szerzetesek a külsı támadások miatt nagyon 
fogékonyak voltak erre a szellemi üzenetre, és az állatok önvédelmi és támadó reakcióit, reagálásait 
építették be a kezdeti forrás technikákba. Ezekbıl késıbb félelmetes hírő harci papok (Saolin 
szerzetesek) lettek. Innen terjedt el Ázsia többi részére. Vannak titkos technikák, amelyeket csak a 
legbeavatottabbak ismerhetnek meg. Szigorú hatalmi, tekintélyi rend van a tanítvány és mesterek 
között, ami feltétlen engedelmességet kíván. A küzdı mővészetek két csoportra oszthatók, külsı és 
belsı ágra. A küzdı irányzatok e kétféleségnek a keveréke. A külsı irányzat inkább a technikai 
gyakorlást helyezi elıtérbe, a belsı stílusok inkább a belsı erı képzését, és azzal való szellemi hatást 
hangsúlyozzák. Ezt persze mélyen a zen buddhista, taoista világ szemléletbıl merítve. Ilyen például a 
Tai-chi, amit Kínában az utcán az idıs nyugdíjasok is, mint torna gyakorlatot őznek, de ennek igazi 
mesterei, akár tíz méterre is képesek voltak valakit eltaszítani, ellökni, különösebb erıfeszítés nélkül. 
Látható, hogy ezek az emberek nem pusztán a saját képességeik által tudták ezeket produkálni. A 
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külsı stílusokban is megtalálhatók e belsı irányzatok gondolkodása, csak nem olyan mértékben. 
Edzések szertartásai: Edzıterembe belépéskor meghajlás, tisztelet adás a terem szelleme elıtt, edzés 
elıtt meghajlás a mester és a zászló (egyes helyeken az alapító mester képe) elıtt. Formagyakorlatok 
alkalmával ellenség nélkül elképzelni és eljátszani az ellenség legyızését és megsemmisítését. A 
karate ágak azt hirdetik, hogy csak védekezésként használják tudásukat, de valójában burkoltan ott 
feszülnek az indulatok. A legfélelmetesebb példa erre az iai-do, a kard kirántás mővészete. Gyakorlója 
egyedül ül egy szobában, meditálva, övében a kardjával. Majd, mikor szellemileg olyan állapotba 
kerül, kirántja a kardját és vág a levegıbe, majd ismét vissza teszi a hüvelyébe a kardot. Persze az 
egész mozdulat sor a másodperc tört része alatt zajlik le. Az ilyen harcosok nem szoktak vívni 
egymással, megérzi a kisebb a nagyobb szellemi tekintélyét. 
 
Joseph Murphy féle technika: A tudatalattid mindenre képes, használd a tudatalattid! Ezzel hirdeti 
módszerét. 
 
Autogén tréning: A pihenéshez hasonló állapot, amelyben gondolataikkal próbálják kibeszélni 
magukból a bennük felhámozódott feszültségeket. Hasonló ehhez a relaxáco, ellazítás. Vannak 
relaxációs nyelvtanfolyamok, melyek azt ígérik, hogy különösebb erıfeszítés nélkül megtanulhatsz 
egy nyelvet. (Egyébként az okkultizmus tipikus jellemzıje, hogy könnyen, gyorsan lehet hatalomra, 
tudásra szert tenni. Milyen ismerıs, valahol a kezdet kezdetén is volt valami ilyesmi!?)  
Ilyenkor, pihenı állapotban az ember személyisége védtelenebb, tehát nincs kontroll, védelem alatt. 
Könnyebben be jöhetnek és meg is ragadhatnak, olyan információk, amelyekre semmi szükségünk. 
Sok nyelvoktató kazettán misztikus zenék szólnak aláfestésként - nem véletlenül. 
 
Csoport dinamika: A csoport dinamika több néven fut, érzékenységi gyakorlatok, encourent-csoport, 
önismereti csoport, T-csoport, siamon csoport, kreatív mőhely, de ide sorolhatnám a szélsıséges 
színjátszó köröket, ahol túlzott átéléssel, átszellemüléssel adják elı színdarabjaikat. Természetesen 
nem mindegyik ilyen módszer okkult. A kisebb-nagyobb csoport összejövetelek, amelyekben az intim, 
személyes dolgokat, erkölcsi érzéseket megtárgyalják. Szabadon kibeszélik azokat az érzéseket, 
amelyeket a résztvevık egymásban keltenek. Alkalmazzák ezeknél az önvád és a kritika elemeit. Úgy 
gondolják a problémák megoldódnak, ha kibeszélik, esetleg eljátsszák ıket, és utána kielemzik. A 
nagy veszély ezeknél a módszereknél, hogy nem beszélnek a bőn igazi tartalmáról, ezért nem is tudják 
kezelni ezt a kérdést. Hazánkban ismer volt a Darnel tréning. A résztvevıket erıs arrogáns szellemő 
instuktorok oktatták, kemény személyiségüket néha durván ráerıltették a résztvevıkre, azt akarták 
elérni, hogy erısödjön a személyiségük. De sokaknál csak a félelem és a leuralás szelleme erısödött 
meg. 
 
Akupunktúra: Tőszurkálásos gyógymód. A Kínai asztrológiából a kínai vallás alapján fejlıdött ki. 
Huang Ti császár arra a meggyızıdésre jutott, hogy harmonikus egyensúly van a világmindenség 
makrokozmosz és az ember, mikrokozmosz között. Szerinte minden ember kap születéskor egy Ch-i 
energiát, ami halálakor elhagyja. Ez két rendszeren keresztül folyik Yang, a férfi és a nap, Yin, a nı és 
a hold. Ezen elképzelés szerint ez a kettı, egy meridiánnak nevezett vezeték rendszeren folyik 
idınként a bır alatt, körben a testet 14 fı vonala, melyek 15 huo vezeték és 47 almeridián köt össze, 
365 helyen érvén közel a bırhöz. Ezeket a meridián pontokat befolyásolva lehet gyógyítani. Nem 
nehéz kitalálni, hogy e mögött a nap, hold és az év filozófiája áll. Ez a módszer is szellemi elnyomást 
okoz, még akkor is, ha éreznek bizonyos fizikai jobbulást. Ugyan ez az eset az akupresszúrával. Ami a 
test bizonyos pontjainak masszírozását, ujjheggyel való nyomkodásos gyógymódját jelöli. 
 
Iriszdiagnosztika, vagy szem terápia: Állításuk szerint minden betegséget meg lehet látni a szivárvány 
hártyában. Erre szerintük különleges látó képességre van szükség. A mai orvostudomány 
megfigyelései szerint, csak bizonyos betegségekre lehet következtetni a szemvizsgálatból. 
 
A hipnózis különféle fajtái: A hipnózis olyan módszer, amelynél pszihikus erık segítségével az 
emberek magnetikus állomba kerülnek, és ilyen állapotban kezelik ıket. A hipnózis a leghatásosabb 
módszer arra, hogy az akarat és a tudatos értelem kikapcsolásával megnyíljon a tudat alattihoz vezetı 
ajtó a gonosz szellemek számára. Nagyon veszélyes, mert az altatáskor oda engedik  egész 
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személyiségüket ismeretlen erıknek. Az Mesmerizmus az önszuggeszcióra épül. Kézérintéssel, 
simogatással, pálcával való gyógymód. 
 
Modern pszihológiai iskolák: Lényegük az emberek magukra összpontosítsanak, maguk legyenek a 
mértékek. Minden emberben van egy személyes tudattalan és van kollektív tudattalan. Ezzel 
magyarázva meg a sok ısi kultusz hasonlóságát. Szerintük ezt minden ember születésétıl kezdve 
hordozza lényében. Az istenfogalom irracionális természető, szükség szerint pszihológiai funkció, 
amelynek egyáltalán semmi köze az Isten létezéséhez. Erre a kérdésre sohasem adhat az ember 
értelme választ. Tulajdonképpen  fölösleges is választ adni, hisz egy mindenható isteni lény gondolata 
mindenkiben él, ha nem tudatosan akkor tudattalanul. - nyilatkozik C.G. Jung. De hasonló állításokat 
kapnánk Sigmund Freud-tól vagy Kant-tól is. Ezek  a pszihológiai iskolák a bőn kérdést sem akarják 
megoldani, inkább kimagyarázni. 
 
Természetgyógyászok: Mostanában nagyon elterjedtek a természet fölötti képességekkel rendelkezı 
gyógyítók, akik gyógyító képességükhöz valamilyen ideológiát is kitaláltak. A legtöbb a 
sámánizmusból, kínai és indiai filozófiákból, vagy a spiritizmusból merít. Ide tartozik a reiki is, ami a 
tibeti buddhizmus elemeire épülı kézérintéssel energiákat közvetítı, ill. gyógyító kristályokat, vagy 
betegség meghatározó pálcát és ingákat használó gyógymód, vannak olyan reikisek, akik tisztában 
vannak azzal, hogy az energiát csak közvetítik, egy mögöttük álló hatalmas természet fölötti 
személybıl. Mások úgy gondolják a világmindenség energiáit hívják le. Úgy gondolják, vannak 
ártalmas sugárzások, amiket a tudomány még nem ismer, mik veszélyeztethetik az embereket, ezért 
például nem mindegy, hogy lakásunkban hol és milyen szögben helyezkedik el az ágyunk. 
 
Más természet gyógyászati módszerek közé tartozik a Matthew Manning féle szellemgyógyászat. 
 
A Homeoterápia: A mai orvos tudomány nem fogadja el felfedezéseit. Módszerének egyik része a 
betegségek ellen a gyógyszerek nagy fokú hígítását alkalmazza, de mellette mágikus alkimista 
folyamat is, melyben titkos szellemi erıket alkalmaznak. Módszereik közé tartozik az inga és a 
szemdiagnosztika elve is.  
Vannak telepatikus gyógymódok, hasonlóak az agykontrolhoz, aki tudja hogy kezelték így annak 
szüksége van szabadításra. 
Elıfordulnak vallásos színezető természet gyógyászok, akik szentképeket, olvasókat, bálvány 
szobrocskákat alkalmaznak terápiájukban. 
A halálmágiás gyógymód közel álla fekete mágiához. A betegség nevét felírják egy lapra, majd 
elássák egy kis koporsóban, így akarván megszabadulni tıle. 
A balázsolás is egy babonás gyógymód. Ahol keresztet és kalácsot tesznek a gyermekek torkához, 
hogy elkerüljék a torokgyíkot. 
 
Exorcizmus: a bibliai gyakorlattól eltérı ördög őzés: A Szentírásban is olvashatunk olyan 
ördögőzıkrıl, akik nem Isten hatalmával tették ezt. (Lk11,19) Ezekben nem Jézus nevében, 
hatalommal parancsoltak a tisztátalan szellemek fölött, hanem különféle módszerekkel, áldozatok 
bemutatásával kiengesztelték a démoni szellemet, vagy egy nagyobb gonosz szellemi hatalomnak 
szolgáltatták ki a kliensüket - így az elızı szellem kénytelen volt meghunyászkodni a nagyobb erı 
elıtt. Ezek az ördögőzı gyakorlatok megtalálhatók a sámánista vallásokban, reiki gyakorlatai között, 
de az ördögőzı speciális katolikus papok módszerei is hasonlók. 
 
Babonák: Bizonyos eszközöknek,  jelenségeknek, körülményeknek titokzatos, természetfölötti erıt 
tulajdonít. Ide tartozik a négylevelő lóherében hivés  gyakorlata. A jó dolgok asztalon való lekopogása, 
könyök beütés vendégek jönnek, csuklásnál bizonyára emlegetnek. Szerencse szám, szerencse patkó, 
péntek tizenháromban hivés. A madár hangból életidı meghatározás, bizonyos helyekre pénzdarabok 
dobása, abból a hitbıl, hogy ide újból visszatérnek, de ezek a babonák egyénenként más és más, de 
mindegyik egytıl-egyig az ördög munkája, azt akarja ezzel elérni, hogy sorsunk alakulását, tılünk 
független események alakítsák.  
Sorsunkat Istennek való engedelmesség által mi alakítjuk. Meg kell tagadni minden ehhez kötıdı 
beszédet, és el kell távolítani az ehhez főzıdı tárgyakat. A számmisztikával való lottó eredmény 
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meghatározás is a babona tárgykörbe sorolható, bármennyire is tudományos színezettel is látják el. A 
kabala tárgyak, macik, kövek, fétisek is "kis istenek", akikbe bizalmukat helyezik az emberek.  
 
Az átkok mondása: különösen a cigányoknál igen elterjedt. Ilyenkor is a gonosz erıi szabadulhatnak 
rá valakire. Akinek tudomása van arról, hogy ilyen átkot kapott, az tagadja meg, törje meg az erejét. 
 
Démoni erıket hordozó tárgyak: Minden idegen isten imádását szolgáló eszköz, bálványok 
kegytárgyak, vallási jelképek. Fordított kereszt, ankh, füles kereszt, egyiptomi jelkép, Buddha 
szobrok, Mária szobrok, olvasók, ördöngös emberek által ráimádkozott tárgyak. Ilyen ékszerek, 
bővös-kövek. Ezeket a tárgyakat ne tartsuk magunknál, még akkor sem ha nem hiszünk erejükben. 
 
Egyéb okkult jelenségek: A természet fölötti képességekkel rendelkezı emberek elıadásainak 
látogatása.  (Gyurcsok József, Ignatyenkó, Uri Gellert, David Cooperfield mágus (aki nem csak 
illuzionista), jósnık, varázslók, hamis vallás képviselıi.) Ha ilyenekkel szoros kapcsolat alakult ki, 
esetleg imádkoztak vagy kézrátételt alkalmaztak, akkor is fertızött lehetsz. Elhunyt okkultizmussal 
foglalkozó ember testének érintése is járhat ilyen veszéllyel. Szexuális érintkezés ilyen emberekkel 
ugyan úgy megfertızhet, mint ha gyakoroltuk volna a mágiát. 
 
"Mária jelenések és csodák": is tisztátalan szellemek nyilvánulnak meg. Gyümölcseirıl ismerhetı 
meg. A Bibliában olvasható természetfölötti Isten küldötteivel való találkozáskor a személy még 
istenfélıbb lesz, vagy megtér, példa erre Saul vagy Kornéliusz, ezzel szemben ezeknél a jelenéseknél a 
néptömegekben megnı a vallásos tárgyak tisztelete, a népi babonák még inkább terjednek. Nem az a 
jellemzı, hogy ezek után gyakrabban kezdik olvasni a Bibliát. Sokszor ilyenkor transzba esnek 
emberek, ezeknél az eszméletvesztéseknél is démonizálódhat a személy. Sıt ide sorolható a baleseti 
trauma, (lelki vagy testi sérülés) elveszti az eszméletét, és miután eszméletéhez tér, megváltozott a 
viselkedése. Ilyenkor is nagyon valószínő, hogy démonizálódott. 
 
Fehér mágiánál a természetfeletti erıket - látszatra jó dolgokra használják, ellenben a fekete mágia 
már a gonosz erejét tudatosan alkalmazza. Vérszövetségek, titkos eskü szövegek elmondása is átkokat 
szabadít életünkre.  
A tv-ben sokat reklámozott tárgyak lebegtetése (levitáció), emberi testrészen való tartása, pl. vasaló, 
vagy csak ebben való próbálkozás is démoni kötöttséget okozhat. 
 
A különbözı fantázia játékok, ahol varázsló vagy pap, esetleg természetfölötti lényt játszanak. Ehhez 
hasonló számítógép játékok. Fıleg nagyon veszélyes a most ébredı Virtuális Valóság szoftverei! 
 
A De Javu érzés a reinkarnációt hitetı gonosz szellemek munkája. El akarják hitetni velünk, hogy azt 
az adott szituációt már egyszer valaha megtapasztaltuk.  
Ilyen kiszolgáltatott állapotban könnyen démonizálhatóvá válnak a kábítószer fogyasztók is. Ilyen 
szerek hatására könnyebben megnyíltak a szellemvilág számára, és a jellemükben változás történt, 
akkor ez démonikus behatolásra utal. Az ısi idıkben a sámánok és a varázslók is használták ezeket a 
szereket. 
 
 


