Спиритизма и окултизма

Какво учи Библията относно спиритизма и окултното? Можем ли да говорим с
мъртвите? На какви опасности се подлагаме при тези практики?
1. Основата на спиритизма.
Бит.3:4,5 . Още в началото сатана внуши на Ева идеята, че няма да умре, дори ако
престъпи Божията заповед. Идеята за безсмъртна душа не е нова. Основата на
спиритизма бе положена още тогава. Какви две главни измами изказа сатана, за да
подмами Ева да наруши Божия закон?
“Няма да умрете” е основата на спиритическата измама. Когато чуем за задгробен живот
или безсмъртна душа, трябва да се пазим, защото се имаме работа с първоначалната
измама на дявола. Под каквато и да е форма (гадателство, астрология, зодии,
екстрасенси, парапсихология и т.н.) спиритизмът съдържа в себе си лъжата, че има
задгробен живот, че ние не умираме, но преминаваме в едно друго съществуване, дори
по-висше от сегашното. Точно така каза и сатана на Ева, че не само няма да умре, но и
ще стане като Бог, т.е. по-съвършена.
“Ще станете като Бога” е втората основна измама на спиритизма. Множество религии,
религиозни култове или окултни учения пряко или косвено внушават идеята за
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преминаване в една по-висша форма на съществуване. Дали се говори за съединяване
с Бога (нирвана) или за влизане в контакт с по-висши същества или разум, това е един и
същи похват да се внуши на човека, че той се изкачва към нещо по-висше или влиза в
контакт със сили по-висши от него.
Престъпване на Божия закон. Това е логичния резултат на тези две измами. Сатана
излъга Ева с цел тя да наруши Божията заповед. В крайна сметка на Божия противник
дявола му е все едно дали сме вярващи или не, дали сме окултно обременени или не.
Той желае да докаже, че Божия закон не може да бъде спазван. Ние сме оръжие в
неговите ръце против Бога, ако сме нарушители за закона. Това е крайната цел на
дявола. Чрез спиритизма той успява да заблуди мнозина относно тяхното истинско
състояние и да ги подведе в нарушаване на Божиите заповеди. Никой не трябва да се
залъгва, че е безопасно да се занимава със спиритизма и всички свързани с него
учения, суеверия и явления.
2. Бог предупреждава.
Лев.19:31 . Бог ясно предупреждава относно окултните прояви. Бог желае ние не само
да не вярваме на измамите на спиритисти, но и да страним от тях.
Вт.18:10-13 . Спиритизма има множество прояви. Много често ние не осъзнаваме колко
много т. нар. науки са свързани със окултни измами и влияния. Не само баячките,
врачките, магьосниците, астролозите или медиумите са част от окултизма, но
множество псевдо-науки които се базират на спиритични учения като: парапсихология,
екстрасенси, чанелинг, йога, акупунктура, хипноза, автогенен тренинг. Макар че някои
от тези учения да се наричат наука, в тяхната основа стоят спиритични похвати и
методи, които отслабват волята на човека, използват хипноза и дори го научават на
окултни практики.
Йе.8:19,20 . За нас най-верния източник на мъдрост и знание е Свещеното писание. Ние
не можем да си играем безопасно с огъня, все някога ще се изгорим. Ако сме
практикували окултни практики, то трябва веднага да изоставим всичко спиритично на
страна. Зад духовете на мъртъвците стоят зли духове (падналите ангели на дявола) и
те са които ни водят, ако ги потърсим. Бихме ли желали да бъдем владени от враговете
на Бога?
3. Кой говори вместо мъртвите?
1Царе 28:5-20 . В Свещеното Писание е записан един спиритичен сеанс. Макар че
всички да знаят кого търсят да питата, то въпреки всичко любопитството за нашето
лично бъдеще или някое друго нещо са една от главните причини мнозина да търсят
контакт със медиуми или окултисти. Интересно е как веднага медиума познава кой е
дошъл да я пита. Този феномен се случва много често при един такъв сеанс. Така
хората се убеждават, че това което ще бъде казано е истина. Истината е, че сатана и
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неговите ангели могат да познаят някои събития в близкото минало или поне да
направят така, че те да се случат. Най-добре обаче демоните отгатват неща от
миналото, защото те са видели всичко още от началото на земната история.
Медиума казва, че вижда някой като Бог. Точно това каза сатана на Ева, че ще стане
като Бога. Мнозина се заблуждават като мислят, че след смъртта ще преминат в едно
по-съвършено състояние. Интересното е, че медиума вижда пророк Самуил да излиза
от земята. Демонът който се явява вместо пророка иска да внуши идеята, че това
наистина е починалия Самуил.
В крайна сметка Саул загива и допитването до демона му докарва само допълнително
проблеми. В 1Лет.10:13 ни се казва, че Саул умира заради непослушанието и бунта си
срещу Бога, както и за допитването до зли духове. Писанието ни казва само́, че това до
което се е допитал Саул не е Самуил, а зъл дух.
Сатаната и неговите ангели са на нашета планета от времето на Адам и Ева. Те знаят
много добре историята на всеки човек и могат да споменават интимни подробности и
тайни, които иначе самите мъртви са знаели или само техните най-близки.
Споменаването на такива подробности, убеждават хората че медиума не си измисля, но
погрешно допускат, че им се явяват техните вече починали роднини или приятели.
Всъщност хората търсещи съвети на медиуми не подозират, кой стои зад тези
свръхестествени сили. Само хората които знаят чрез Библията, че мъртвите не са в
някакъв отвъден свят, могат лесно да идентифицират истинския източник на тези вести
от “света на умрелите”. Това ни показва съвсем ясно колко е важно човек да познава
Библията, за да не бъде подведен от противниците на Бога. Дявола знае, че истините
от Писанието освобождават хората от суеверия и страхове, които ги правят зависими и
той вече не може да упражнява такъв контрол, чрез фалшиво доверие. Именно за това
дявола така усърдно се бори Библията да не достигне хората или ако ги достигне да
остане непрочетена или неразбрана.
Така ние виждаме, че макар падналите ангели на сатана да могат да казват някои неща
от бъдещето, то те не са от никаква полза за нас. Понякога и ние сме любопитни за
личното ни бъдеще и търсим врачки, гадатели или астролози, за да разберем какво ни
очаква. Дявола използва това любопитство много умело, за да заинтересува хората. Бог
обаче ни предупреждава против такива контакти. Тези сеанси правят агентите на
сатана наши съветници, вместо да се съветваме с Бога. Не винаги е важно за нас да
знаем какво ни очаква в близкото бъдеще. Ако сметне за добро Бог ще ни го открие, но
заради любопитството си да влизаме в контакт с демони е безумие и грях в Божиите
очи.
Друг не маловажен аспект на допитването до злите духове е, че те всъщност не могат
истински да предсказват бъдещето. Никой не е независим от времето и пространството,
освен този който го е създал, и това е единствено Бог. Дявола и неговите ангели
всъщност се възползват от интереса на хората за тяхното лично бъдеще и им предлагат
един сценарий, който после те се опитват да създадат, за да може тяхното
предсказание да се изпълни. Така човек поставя живота и спасението си на карта, като
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допуска противниците на Бога да контролират и да се намесват в живота му. Тази игра
е много опасна и дявола е използвал случая за да унищожи мнозина. Всеки който
допуска дявола да стане господар над съдбата му, чрез спиритични сеанси или
допитване до врачки и астролози, трябва да знае, че сатаната е много неблагодарен и
зъл господар и живота ни и живота на близките ни е в опасност, или най-малкото сме
изложени на постоянна зависимост и нещастия ще съпътстват ежедневието ни.
От.13:13,14; 16:13,14 . Най-опасното на спиритизма е, че той ще играе основна роля в
издигането на белега на звяра и налагането му на целия свят. Ето защо играта със
спиритизма е много опасна и е най-вече директно насочена срещу Бога. В днешно време
спиритизма навлиза в християнството, чрез фалшиви чудеса на изцеление, фалшиви
пророци, явления на дева Мария или на други светци. Хората които не са запознати с
Библейската доктрина за мъртвите и отношението на Бога към окултизма, астрологията
и екстрасенсите, лесно биха се заблудили от “християнските” вести на падналите
ангели. Все повече спиритизма се представя в християнски одежди и се опитва да се
смеси с религията. Тази комбинация е много смъртоносна. Така дявола получава
поклонение от хора, които всъщност си мислят че Бог им праща вести. Библията ни
говори дори, че дявола ще се опита да фалшифицира второто пришествие преди края. В
тази фалшификация спиритизма ще изиграе решаваща роля (Мт.24:4; Мр.13:21,22;
2С.2:8-12; От.16:12-16).
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