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Válaszd az életet!

5Móz 30, 15-20 (207. oldal)



  

ördögi tanításokra 
hallgatnak...
1Tim 4, 1-2 (237. oldal)



  

Miért foglalkozzuk ezzel a 
sötét témával?
● Mindig voltak, vannak és lesznek tévtanítók
● Nem vagyunk védettek ellene (?)
● Nem vagyunk védtelenek ellene (!)
● A Sátán csodákkal és jelekkel akar 

megtéveszteni
● Segíthetünk másoknak (?!)



  

Hogyan közelítsünk ehhez?
● Az igazság megszabadít

– Jn 8, 30-32 (116. oldal)

– Ef 1, 17-19 (218. oldal)

● Szellemi harc
– Mt 28, 18 (40. oldal)

– Lk 10, 17-19 (81. oldal)

– Ef 6, 10-13 (222. oldal)



  

Miért nehéz eligazodni?
● Rengeteg információ érhető el
● Minden forrás saját szemüvegen keresztül láttat
● Sokszor szándékosan rejtenek el 

információkat
● Vannak (látszólag?) jó dolgok, 

(fél)igazságok is



  

Honnan származnak 
tévtanítások?
● Sátántól

– pl. 1Móz 3, 1-8 (7. oldal)

● ember(ek)től
– sokféle módon próbálnak Istenhez eljutni 

pl. Bábel tornya, 1Móz 11,1-4 (13. oldal)

– az embereknek viszket a fülük 
2Tim 4,3 (242. oldal)

– Média, filmek hatása (!)



  

Miért sikeresek a 
tévtanítások?
● Az emberben van vágy a természetfeletti iránt

– pl. Zsolt 63, 1-4 (557. oldal)

● Sok ember „kiábrándult a kereszténységből”
– Egyházak, egyházi vezetők

– Mi magunk vajon hitelesek vagyunk?
Vonzó, amit rajtunk látni?

● Nagy a választék
● „Egyszerű” válaszokat kínálnak



  

Klasszikus okkultizmus
● Okkult = rejtett
● Nem embertől (pl. természet kutatása által)
● Nem Istentől 

– Zsid 1,1-2a (246. oldal)

– 5Móz 29,28 (206. oldal)
(Miért rejt el Isten bármit is?)

– 1Móz 3 (bűneset)



  

Mi Isten véleménye az 
okkultizmusról?
● 5Móz 18, 9-14 (194. oldal)
● ApCsel 19,17-20 (158. oldal)
● ApCsel 16, 16-18 (154. oldal)



  

Hol a határ?
● ApCsel 16, 16-18 (előbb olvastuk)

– Miért nem engedte Pál?

● ApCsel 8, 9-13.18-20 (143. oldal)



  

Az okkultizmus néhány 
fajtája
● Babona
● Szellemidézés, spiritizmus
● Jövendőmondás
● Mágia, varázslás
● ...



  

Babona
● „A babona vén, évszázados fája minden népnél 

megtalálható.” – Krúdy Gyula, Álmoskönyv
● Nem létező összefüggések feltételezése

– fekete macska, hullócsillag, péntek 13, 
csuklás, lekopogás, 4 levelű lóhere, 
gyógynövények (!) 

● Szerencse fogalma
– Szerencsejáték ZRT – Fortuna, Szerencsekerék, 

szerencseszám, kabalafigura



  

Babona veszélyei
● Nem a valós összefüggéseket keresi
● Önbeteljesítő jóslatként működhet
● Nem tesz a megoldásért
● Nem Istentől kéri a megoldást



  

Van keresztény babona?



  

Szellemidézés, spiritizmus
● Valamilyen gyakorlattal a szellemvilágot 

befolyásolhatjuk, segítségül hívhatjuk. 
– pl. asztaltáncoltatás, inga, Ouia tábla

● Igen sok a csalás lehetősége,
de nem minden csalás!

● A művelői is veszélyesnek mondják!



  

A médium
● Egy olyan ember (gyakran fiatal lány), aki 

nyitott, érzékeny a szellemvilág felé.
● A Sámánok is ide tartoznak.
● Transz állapotot kell valamilyen gyakorlattal 

előidézni.
– Pl. kántálás, fényhatások, tánc, 

kábítószer (gombák...)

● Gyakran tragédiába torkollik az élete.



  

A médium tevékenysége
● A szellemvilág szócsöve lesz

– Automatikus írás

– Hang megszólaltatása



  

Hogyan működik?
● Egyszerű csalás
● A médium maga is lehet megtévesztett
● A szellemvilág nyilvánul meg



  

Isten véleménye
● 1Sám 28, 1-25 (297. oldal)
● 2Kor 11,14-15 (210. oldal)



  

Hogyan működik?
● Egyszerű csalás 

– jó emberismeret (Sherlock Holmes nyomában)

– manipulációk

● Szellemi hatalmak tarthatnak 
befolyás alatt eseményeket



  

Isten véleménye
● Mt 6, 34 (9. oldal)



  

Mágia, varázslás
● Bizonyos szavak vagy tettek hatással vannak 

más dolgokra. Ez a hatás egyébként nem 
igazolható.



  

Mágia, varázslás példák
● Helyettesítő mágia

pl. vudu baba átszúrása (Walt Disney rajzfilm !)
● Amulettek, kristályok, mágneses 

karkötők, kabalatárgyak pozitív hatása
● Varázsszavak (mesékben!)

szómágia, rontás, átok



  

Források

http://www.karizmatikus.hu/tevtanitasok  

http://www.fizika.sze.hu/~horvatha/Hagiosz/   

http://www.hagiosz.net/?q=magiaeshit   



  

Ajánlott irodalom
● Neil T. Anderson:

A szabadító

http://www.karizmatikus.hu/tevtanitasok
http://www.fizika.sze.hu/~horvatha/Hagiosz/
http://www.hagiosz.net/?q=magiaeshit
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