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Okultizmas – žaidimas su tamsa
„Dvasiom iššauktosiom neatsikratau“ J. W. Goethe „Burtininko mokinys“
Ron Kubsch
1848-ieji metai. Ką tik pasirodơ Karlo Marxo ir Friedricho Engelso „Komunistǐ partijos manifestas“. Taþiau Haidsvilyje prie Roþesterio (JAV) žmonơs šneka ne apie komunizmo šmơklą.
Jiems parǌpo visai kitos šmơklos.
Dvi mažos mergytơs savo tơvo Johno Foxo vasarnamyje išgirdo keistus stuksenimus. Roþesterio miestas sušaukơ komisiją šiam reiškiniui tirti, bet ji neƳstengơ jo paaiškinti Ƴprastais bǌdais1.
Foxǐ kaimynas sudarơ šiǐ stuksenimǐ abơcơlĊ, per kurią su namǐ dvasia užmezgơ ryšƳ. Dvasia
pasakojo istorijas apie savo gyvenimą žemơje. Anksþiau ji buvusi pirklys. Vơliau jis buvĊs nužudytas ir pakastas šiame name. Patikrinus parodymai pasitvirtino – iš tikrǐjǐ rǌsyje rasti žmogaus
griauþiai2.
1848 metǐ vaiduoklis sukơlơ spiritistǐ sąjǌdƳ, kuris jau 1855-aisiais vien tik Jungtinơse
Valstijose, kaip manoma, turơjo 2 milijonus sekơjǐ. Dar 1848 m. Paryžiuje buvo Ƴkurtas pirmasis
spiritistǐ ratelis. Tais paþiais metais spiritizmas Ƴsitvirtino ir Anglijoje, Vokietijoje bei kitose
Europos šalyse, Ƴskaitant ir Lietuvą. Iki šiol jo šalininkǐ nepaliaujamai gausơjo. Manoma, kad jǐ
skaiþius peršoko 100 milijonǐ3.
Spiritizmas nơra naujas reiškinys. Žinios, kad žmonơs gyvena net ir peržengĊ mirties slenkstƳ ir
daro Ƴtaką žemiškajam gyvenimui, kad su jais galima bendrauti, siekia bene paþias žmonijos istorijos ištakas.
Spiritizmas – reikšmingiausia vadinamojo okultizmo dalis. Ši sąvoka (lot. occultus – slaptas,
paslaptingas) dominuoja visose pasaulơžiǌrose, aiškinanþiose slơpiningǐ, neregimǐ galiǐ egzistenciją ir siekianþiose su jomis palaikyti ryšius.
Tarp jǐ – vadinamieji slaptieji mokslai. Tai slaptieji mokymai ir misteriniai kultai, išpleþiantys ƳprastąjƳ pažinimą okultiniu patyrimu (pavyzdžiui, teosofija, kabalistika) ir neretai pasitvirtinantys. ýia minơtinos ir populiarios okultinơs praktikos, tokios kaip švytavimas, orakulai ir mirusiǐjǐ klausinơjimas. Šitoks praktinis, arba empirinis okultizmas technikoms ir ritualams skiria
daugiau dơmesio, negu išbaigtǐ pasaulơžiǌriniǐ sistemǐ kǌrimui. Prietarai, arba „vulgarusis
okultizmas“ (pavyzdžiui, dienos horoskopai, chiromantija, ženklǐ aiškinimas) visai neturi sąsajos su kuria nors okultine sistema.
Nuo to laiko, kai 1848 metais pavyko iššifruoti Haidsvilio stuksenimą, praktinio okultizmo
banga užliejo amerikietišką ir Europos civilizaciją. Dauguma žmoniǐ seniai nusisuko nuo grynai
materialistinơs pasaulơžiǌros. O ir dalykiškos tradiciniǐ Bažnyþiǐ dogmos dažno nebepatenkino.
Žmonơs norơjo daugiau.
Taigi paguodos žinios iš ano pasaulio mielai priimamos. Gal išsiilgta transcendentalumo, gal
tai tik lengvabǌdiškas smalsumas, bet okultizmo yra visur. Ir jis yra mơgstamas. ýia fantazija ne1

Šiai komisijai priklausơ ir Fenimoras Kuperis, garsiǐjǐ romanǐ apie OdinĊ KojinĊ autorius.
Hutten K. Seher, Grübler, Enthusiasten. – Stuttgart: Quell Verlag. – S. 772.
3
Plg. Ten pat, p. 723.
2
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turi ribǐ. ýia pateikta trumpa populiariǐ okultiniǐ praktikǐ apžvalga bene kiekvieną galơtǐ kuo
nors sudominti.
Populiarios okultinơs praktikos
Stiklinơs sukiojimasis, arba automatinis raidžiǐ skaitymas. Vienas ar keli seanso dalyviai uždeda
pirštą ant apverstos vidury stalo stiklinơs. Ant stalo guli abơcơlơ, skaiþiai nuo 0 iki 9 bei žodžiai
„taip“ ir „ne“. Užduodami klausimai, o stiklinơ sukiojasi raidžiǐ link taip, kad susidaro prasmingi pranešimai.
Automatinis rašymas. Tai rašymas transo bǌsenoje. Rašantysis tai daro nevalingai, paprastai priverstinai. Užrašytasis tekstas atrodo kaip apreiškimas iš kito pasaulio. Rašanþiojo asmenybơ jam
neturi jokios Ƴtakos. Rašantysis – tik mediumas.
Stalo kilnojimasis. Seanso dalyviai sơdi aplink apskritą stalą liesdamiesi išskơstais pirštais ir sudarydami grandinĊ. Stalas tai pakyla, tai nusileidžia pastuksendamas koja. Šitaip atsakoma Ƴ
klausimus.
Švytavimas. Skiriamas švytavimas virš abơcơlơs ir švytavimas virš objektǐ (pavyzdžiui, fotografijǐ, medikamentǐ). Žmogus laiko švytuoklĊ, kuri atsakinơja Ƴ klausimus apie praeitƳ („Kas pavogơ pinigus?“), dabartƳ („Kokius vaistus man vartoti?“) ir ateitƳ („Ar man pradơti dirbti šiame
naujame darbe?“).
Virgulơ. Virgulơ žinota dar antikos laikais. Ją sudaro dvišakơ lazdelơ, kurią tyrơjas abiem rankomis paơmĊs už galǐ taip, kad šakutơs smaigalys ir galai bǌtǐ pusiausvyroje. Patyrusi tam tikrǐ
dirgikliǐ poveikƳ (vandens gysla, žemơs srovơs ir kt.) virgulơ nukrypsta.
Žvelgimas Ƴ kristalus. Stebint atspindžius, skaidrius arba švytinþius kǌnus sukuriami vidiniai
vaizdiniai, kurie laikomi nurodymu, kaip apsisprĊsti.
Chiromantija. Pagal rankos (ypaþ vidinơs delno pusơs) žymes nusakomos charakterio savybơs
arba spơjama apie ateitƳ.
Horoskopǐ aiškinimas. Iš žvaigždynǐ konsteliacijos gimimo momentu sprendžiama apie charakterƳ ir ateitƳ. Galima apskaiþiuoti palankius laiko momentus.
Taro kortos. Žaidimas taro kortomis – tai pranašavimas. Tam tikra tvarka išsidơsþiusios kortos
suteikia informacijos apie dabartƳ ir ateitƳ. Šis žaidimas iš Arabijos per Italiją atkeliavo Ƴ Europą.
Juodoji magija. Tam tikrais burtažodžiais ir ritualais velniai ir demonai skatinami pakenkti kitiems žmonơms (pavyzdžiui, sudeginti namus).
Baltoji magija. Religinơs formulơs, Biblijos sentencijos arba maldos vartojamos išmelsti ar pareikalauti išgijimo ar apgynimo nuo tamsiǐjǐ jơgǐ.
Magnetofono Ƴrašai. Naudojant Ƴvairią techniką užrašomos žinios iš anapus. MirĊ asmenys
šnibždơdami pasako sakinius ar atskirus žodžius. (Šitokiu bǌdu švedas Friedrichas Jurgensonas
užrašơ F. Nitzsche’s, Stalino, Hitlerio ir kt. pranešimus).
Dvasios gydo. Mediumai veikia kaip gydymo kanalas tarnaudami gydytojams iš anapus arba kitoms energijoms ir taip diagnozuoja ligas. Uždơdami rankas jie gali Ƴlieti pacientams gydomǐjǐ
galiǐ.
Triukai ar piktosios jơgos?
Okultiniǐ reiškiniǐ gausybơ ir Ƴvairovơ žmones ne tik stebino, bet nuo seno žadino ir norą juos
išsiaiškinti. Jau XIX a. vidury susikǌrơ partija, kuri atsidơjo neva racionaliai nepaaiškinamǐ nuwww.prizme.lt 1996/1
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tikimǐ kritikai. Jos narys buvo ir fizikas Michael Faraday (1791–1867), ƳstengĊs eksperimentais
pademonstruoti, kad stalui kilnojantis jƳ valdo ne elektros srovơs, bet nesąmoningi rankǐ judesiai.
Prieš pat XIX a. pabaigą Anglijoje susibǌrơ grupơ mokslininkǐ, ketinanþiǐ nuodugniai ištirti
spiritistinius reiškinius. Bene reikšmingiausias žingsnis kuriant parapsichologiją buvo 1882 metais Ƴkurtoji Psichikos tyrimǐ sąjunga (Society of Psychical Research). Parapsichologija nơra
mokslas apie okultinius reiškinius ar koks okultinis mokslas. Ją pirmiausia domina patyrimai,
kuriǐ neišgali paaiškinti šiuolaikiniai gamtos mokslai. Mǌsǐ amžiaus imanentiniame pasaulơvaizdyje nơra vietos vaiduokliams ir telepatijai (minþiǐ perdavimui). Bet ką gi mums daryti su
gausybe paranormaliǐ reiškiniǐ, patvirtintǐ patikimais stebơjimais?
Šiuo metu šie reiškiniai vertinami daugiausia pagal du modelius. Vienoje pusơje –
racionalistai. Jǐ giliu Ƴsitikinimu, kalbant apie visus šiuos ypatingus atvejus negalima pažeisti
priežasties ir pasekmơs dơsningumo. Turimos galvoje iliuzijos (pavyzdžiui, triukai) arba
apgavystơs.
Kito modelio šalininkai ƳsitikinĊ, kad vykstant daugeliui paranormaliǐ reiškiniǐ pasireiškia
energijos, kuriǐ negalima nusakyti visuotinai priimtais fizikos dơsniais. Vieni jǐ mano, kad tai
vidinơs, vadinamosios psi, žmogaus jơgos (animistinơ teorija). Kitǐ nuomone, tai neregimojo pasaulio bǌtybiǐ veikla.
Tad kieno tiesa? Kuriais teiginiais turơtume labiau tikơti? Atsakymas Ƴ šƳ klausimą domina
ne tik mokslininkus. Kunigams, psichologams ir kriminalistams gerai žinoma, kokiǐ padariniǐ
gali turơti leidimasis Ƴ paranormalius reiškinius. Daugybơ žmoniǐ, kurie nieko nenumanydami
ieškojo ryšio su „neregimuoju pasauliu“, kenþia neapsakomus skausmus arba baimes. Dvasios,
kurias jie išsikvietơ, jǐ nebepaleidžia.
Taip nutiko ir Dariui4. Viename bendrabutyje jis reguliariai susitikinơdavo su keletu vaikinǐ
ir gaudavo raštiškus dvasiǐ pranešimus. Dvasia naudojosi vienu jǐ kaip mediumu, per kurƳ rašydavo trumpus sakinius. Iš pradžiǐ ji atrodơ esanti labai sąmojinga. Viskas atrodơ gana linksmai.
Bet kartą toji dvasia pasakơ vieno iš dalyviǐ mirties datą. O kai ji dar pareiškơ, jog už durǐ gulƳs
girtuoklis, ir kai patikrinus tai pasirodơ tiesa, pasidarơ kraupu. Dar ilgai po šio Ƴvykio Dariǐ kamavo šiurpios baimơs jausmas.
Žvilgsnis už uždangos
Mes, žmonơs, esame ganơtinai nesubrendĊ. Sakoma, kad Albertas Einsteinas kartą yra pareiškĊs,
esą jis žinąs mažiau nei pusĊ procento iš to, ką galima žinoti apie tikrovĊ. Jei nepamiršime, jog
paranormalǌs reiškiniai gamtos mokslǐ duomenimis daugiau ar mažiau nepaaiškinami, tuomet
gerai suprasime, kad patyrimas tik sąlygiškai galơjo ir gali juos išaiškinti.
Kad galơtume kuo teisingiau vertinti šiuos reiškinius, verta pasklaidyti ŠventąjƳ Raštą. Nagrinơjant šią temą, toji knyga, per kurią Dievas, šio pasaulio Kǌrơjas, apsireiškơ mums, turơtǐ
ypaþ atkreipti mǌsǐ dơmesƳ. Biblija ne viską pasako apie neregimąjƳ pasaulƳ. Gerai darome, kad
nesistengiame papildyti jos savo spekuliacijomis. Taþiau nepraleiskime negirdomis to, ką ji sako.
Jei Dievas iš tiesǐ yra visos esaties konstruktorius, tai jo instrukcijǐ ignoravimas gali bǌti pražǌtingas.
Paranormalǌs reiškiniai Biblijai nơra negirdơti dalykai. Kaip apie savaime suprantamą reiš4

Pavyzdys paimtas iš autoriaus konsultacinơs praktikos ir, saugant aprašytąjƳ asmenƳ, pateikiamas anonimiškai.
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kinƳ pasakojama apie tai, kaip Dievas ir žmonơs peržengia keturiuose matavimuose (erdvơ ir laikas) nustatytas ribas. Pranašas Elijas savo malda vơl pažadina vaiką gyvenimui (1 Kar 17,17–
22). Kitas pranašas, Eliziejus, išplukdo Ƴ vandens paviršiǐ geležƳ ( 2 Kar 6,1–7). Petras spontaniškai pagydo paralitiką (Apd 3,1–9). Paulius ne tik pakelia mirtinus gyvatơs Ƴkandimus (Apd
26,1–6), bet ir visai neƳprastai pagydo ligonius bei apsơstuosius (Apd 19,11–14). Aišku, kad ir
Jơzus Kristus naudojosi nepaprastomis galiomis. Jis, pavyzdžiui, nuspơdavo ateitƳ (Mt 17,27), eidavo vandens paviršiumi (Mt 14,25), prikeldavo mirusiuosius (Jn 11,1–45).
Taigi paranormalǌs reiškiniai gali tarnauti Dievui, padơti garsinti Jo vardą šiame pasaulyje ir
gydyti žmones. Dievui nieko nơra neƳmanomo. Ribos, kurias jis nustatơ mums, nơra ribos jam.
Jis yra pakankamai autoritetingas, kad Ƴgalintǐ žmones padaryti tai, ko jie paprastai neƳstengia5.
Nuo šiǐ, paties Dievo pavedimu duotǐ jơgǐ pasireiškimo, skiriasi begalơs reiškiniǐ, inspiruotǐ, atrodo, kitǐ šaltiniǐ. Dievo sukurtoje esatyje yra tamsos karalystơ, kurioje Šơtonas valdo savo
„sekơjus“ ir daro Ƴtaką tiesiogiai žmonơms prieinamam pasauliui. Jơzus Kristus vadina Šơtoną šio
pasaulio kunigaikšþiu (Jn 14,30), kuris siekia jƳ suvedžioti (Apr 12,9). Jis klastingai puola žmones. Paulius sako, kad piktosios dvasios viešpatauja tamsoje (Ef 6,12), o Šơtonas gali dơtis šviesos angelu (2 Kor 11,14).
Vadinasi, transcendentinis patyrimas ne visada yra bǌtinai dieviškas patyrimas. Šventasis
Raštas kalba, kad žmonơs gali „apeidami Dievą“ užmegzti ryšƳ su transcendentiniu pasauliu.
Norơdamas pakalbơti su mirusiu pranašu Samueliu, karalius Saulius baigiantis jo valdymui
kreipơsi Ƴ žynĊ, gebanþią iškviesti mirusiǐjǐ dvasias (1 Sam 28,3–25). Apaštalas Paulius sutiko
Filipuose moteriškĊ, žyniavimo dvasios Ƴgaliotą pranašauti ateitƳ ir tuo užsidirbanþią daug pinigǐ
(Apd 16,16–18). Bǌtǐ galima pateikti ir daugiau pavyzdžiǐ.
Krinta Ƴ akis tai, kad žmonơs šiais okultiniais veiksmais siekia Ƴsigyti žiniǐ, valdžios ir turtǐ.
Jie yra vedami ne Dievo meilơs arba meilơs Dievui, o baimơs, godumo ir egocentrinio poreikio
padaryti pavaldǐ sau neregimąjƳ pasaulƳ.
Nors Dievas iš principo suteikia galimybĊ žmonơms patirti šias tamsybes, bet tai jis yra kuo
griežþiausiai uždraudĊs. Savo tautai jis nedviprasmiškai prisako: „Kai bǌsi ƳơjĊs Ƴ kraštą, kurƳ
VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda, nesimokysi pamơgdžioti tǐ tautǐ bjauriǐ darbǐ. Tenebǌna
rasta tarp jǌsǐ nơ vieno, kuris aukoja savo sǌnǐ ar dukterƳ ugnimi, ar kuris užsiima bǌrimu, ar yra
žynys, ar burtininkas, ar raganius, ar kerơtojas, ar kuris tariasi su vaiduokliais bei dvasiomis, ar
kuris teiraujasi mirusiǐjǐ. Juk kas tik tokius dalykus daro, tas yra pasibjaurơtinas VIEŠPAýIUI;
už tokius bjaurius darbus VIEŠPATS pašalina tautas tau iš kelio. Tu tad turi bǌti nuoširdžiai išti5

Visgi dažnai nekreipiama dơmesio Ƴ tai, kad stebuklai yra nepaprasti, nekasdieniški dalykai. Atidžiai studijuodami
ŠventąjƳ Raštą pastebơsime, kad stebuklai neretai pasireiškia kartu su ypatingais gydomaisiais Dievo darbais. Benediktas Petersas kalba apie tai, kad ženklai ir stebuklai Biblijoje pasirodo retai, periodiškai ir planingai. Plg. Peters B.
Zeigen und Wunder. – Berneck: Schwengeler Verlag, 1987.
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kimas VIEŠPAýIUI, savo Dievui“ (Ʋst 18, 9–13).
Kodơl šiuo klausimu Dievas toks kategoriškas? Pirmiausia reikia pripažinti, kad transcendentiniai patyrimai, kuriǐ griebiamasi greta Dievo, niekuomet neparodo žmogaus tikơjimo, greiþiau
tai yra netikơjimo ženklas. Tie, kurie savo gyvenimą susaisto su mirusiǐjǐ klausinơjimu ar švytuoklơs judesiais, tiki dievais greta Dievo, dievais, kurie jais nơra. Jie negarbina Dievo, o juk tik
jƳ, Kǌrơją, garbinti pritinka. Taip elgdamiesi jie nusižengia Pirmajam Ƴsakymui (plg. Iš 20,1–4).
ŠƳ Ƴsakymą Dievas ištarơ švelniai susirǌpinĊs mumis, žmonơmis. Dievui yra žinoma, kad už
šiǐ tamsiǐ dalykǐ stovi tamsios jơgos. Jis žino, kad tos jơgos ne išlaisvina, o pavergia. Nesvarbu,
ar žmonơs leidžiasi Ƴ tokius dalykus vedami smalsumo, ar turơdami labai rimtǐ motyvǐ, – jie
nebeatsikrato dvasiǐ, kurias išsišaukơ. Okultizmo praktikavimas gali smarkiai pakenkti dvasiai ir
psichikai. Tie žmonơs tampa tokie priklausomi, kad jǐ priklausomybĊ galima prilyginti narkomanijos tragizmui6. Jie rizikuoja vertingą sielą pražudyti pragare (plg. Mt 10,28).
Trys šaltiniai
Ką apie okultinius reiškinius galime pasakyti remdamiesi krikšþioniškąja pasaulơžiǌra? Jei savo
žmogišką patyrimą grƳsime Šventojo Rašto liudijimais, galơsime suformuluoti tokƳ modelƳ:
1. Daugumą reiškiniǐ galima aiškinti kaip iliuziją arba apgaulĊ.
Okultizmas – patraukli rinka sukþiavimams (beje, leidžiantiems gerokai pasipelnyti). Teisingai
elgiamơs mokydamiesi iš negailestingo aiškinamojo racionalistǐ darbo. H. Karingtonas, didelĊ
patirtƳ sukaupĊs Psichiniǐ tyrimǐ draugijos narys, knygoje „Fizikiniai spiritualizmo fenomenai“
(The Physical Phenomena of Spiritualism) pareiškơ, jog 98% tokiǐ reiškiniǐ remiasi klastotơmis7.
2. Nemažai paranormaliǐ atsitikimǐ galima paaiškinti vidinơmis galiomis.
Mǌsǐ, žmoniǐ, sugebơjimǐ potencialas tiesiog gigantiškas, juos išlavinĊ galime padaryti dalykǐ,
toli pranokstanþiǐ mǌsǐ vaizduotĊ. Daug reiškiniǐ, anksþiau aiškintǐ vien metafiziškai, šiandien
galima paaiškinti kaip paprastus sielos mechanizmus8.
3. Reikia pripažinti, kad yra ir „tikrǐ“ antgamtiniǐ Ƴvykiǐ.
Neturơtume bǌti naivǌs nepakankamai vertindami tamsybiǐ galias. Mat ir Šventasis Raštas, ir
mǌsǐ patirtis rodo, kad nepaaiškinami reiškiniai kyla veikiant demoniškoms jơgoms. Profesorius
Michaelis Dieterichas straipsnyje „Sielovada ir okultizmas“ kalba apie tris okultinio poveikio
požymius9:
1. Sąmoningas bendravimas su tamsybiǐ jơgomis (aktyvusis okultizmas).
2. Nepaprastas priešinimasis dieviškajam poveikiui (plg. Mk 1,24; Mt 8,29; Lk 4,34).
6

Tipiški kokios nors manijos požymiai yra psichinơ prievarta, psichinơ priklausomybơ ir stiprơjanti tolerancija, kuri
veda prie „dozơs“ didinimo.
7
Cituojama pagal: Hutten, ten pat, p. 724.
8
Pavyzdžiui, „savaime išsipildžiusios pranašystơs“ (jos žinomos dar kaip Pigmaliono ar Razentalio efektas) vaidina
svarbǐ vaidmenƳ vulgariajame okultizme. Asmuo, tariantis, kad tam tikras dalykas yra tikroviškas, gali jƳ Ƴgyvendinti.
Jis pats gali išpildyti pranašystes. Taigi ką nuspơjo horoskopas, visai gali Ƴvykti, nes to buvo laikytasi. Taip nepastebimai paprasti, absoliuþiai žemiški dalykai Ƴgauna transcendentinƳ pobǌdƳ.
9
Dieterich M. Seelsorge und Okkultismus. In: Biblisch-therapeutische Seelsorge und Okkultismus. – Hg. Wilfried
Veeser. – Neuhausen-Stuttgart: Hänssler Verlag, 1991. – S. 44.
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3.Antgamtinơs žinios ir nebiblinơs pranašystơs, ypaþ apie Dievą, Jơzǐ, Bibliją ir kt.
Vertinant okultinius reiškinius krikšþionims patartina nesivadovauti kraštutine pozicija. Jie neturơtǐ tiek rǌpesþiǐ, jei neieškotǐ demoniškǐ priežasþiǐ reiškiniuose, kuriǐ negali paaiškinti. Skeptiškai derơtǐ vertinti atvejus, kai gyvenimo sunkumai suverþiami tamsiǐjǐ jơgǐ veikimui ar net
vidun Ƴsibrovusiems demonams. Tokiais atvejais demonizuotas mąstymas ir nepakankamas pasirengimas imtis atsakomybơs už savo poelgius veikia dažniausiai ranka rankon.
Visgi jei visi okultiniai reiškiniai aiškinami vien priežastiniais ir psichoanalitiniais motyvais,
tai krikšþionys vadovaujasi mechanistinio pasaulơvaizdžio mitu. Sekdami Kristaus pavyzdžiu tikintieji neturơtǐ pamiršti, jog Šơtonas suvedžioja žmones (Mk 13,22), juos pavergia ir susargdina
(Mk 9,14–29). Petras kalba apie tai, kad „velnias kaip riaumojantis liǌtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti“ (1 Pt 5,8).
Sielos ramybơ
Ką bǌtǐ galima patarti tiems, kurie, nesvarbu dơl kokiǐ priežasþiǐ, Ƴsileido Ƴ žaidimą su tamsa?
Pirmiausia, okultizmo praktikavimas yra nuodơmơ. Aktyvusis okultizmas prieštarauja Dievo
valiai. Tie, kurie pasitiki abejotinomis galiomis, tikisi ne Dievo pagalbos, o Šơtono, vedanþio
pražǌtin, užtarimo. Jie nesiekia Dievo nurodyto gyvenimo tikslo. Jie pasikliauja Šơtonu ir jo stabais, o ne Dievu, kuriuo tik vieninteliu dera pasikliauti.
Antra, ir okultinơs nuodơmơs gali bǌti atleistos. Jono pirmame laiške skaitome tokƳ Dievo
nuraminimą: „Jeigu išpažƳstame savo nuodơmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistǐ mums
nuodơmes ir apvalytǐ mus nuo visǐ nedorybiǐ“ (1 Jn 1, 9).
Taigi jei žmogus pasiruošĊs Dievui išpažinti kaltes ir nuodơmes, tai Jơzus Kristus atleis jam
visus nusižengimus. Už tai Kristus pasiaukodamas mirơ ant kryžiaus. Ši pranašystơ kalba apie
visas nuodơmes, taip pat ir tas, kurios priskirtinos okultizmo sriþiai.
Kartais saitai su tamsiosiomis jơgomis gali bǌti itin intensyvǌs. Kai kurie nukentơjusieji teigia, kad tǐ kerǐ patys vieni jie negali Ƴveikti. Tokiu atveju bǌtina išpažinti nuodơmĊ ir bendrai su
kitais tikinþiaisiais melstis. Tiesa, tǐ jơgǐ apniktasis išpažinti savo nuodơmĊ ir paprašyti atleidimo turi pats. Biblijos vertơjas vokietis Hansas Brunsas (1895–1971) kadaise siǌlơ sąmoningai atsiskirti nuo tamsybiǐ tariant tokius žodžius10: „Išsižadu velnio, visǐ jo tamsiǐ reikalǐ ir darbǐ ir
atiduodu save tau, triasmeni Dieve, Tơve, Sǌnau ir Šventoji Dvasia, pasižadu likti savo tikơjimu
ir paklusnumu ištikimas tau iki savo dienǐ galo“.
Treþia, po nuodơmiǐ išpažinimo turi sekti pasitaisymas. Tai labai konkretu: šalin pirštus nuo
okultiniǐ reikalǐ! Turi bǌti baigta žaisti su tuo, kas anksþiau žavơjo ir traukơ. Tamsiǐjǐ jơgǐ apniktiesiems reikia visiškai radikaliai nutraukti ryšius su okultine praktika, okultiniais daiktais ir
„kolegomis“11.
Ketvirta ir paskiausia, reikia gyventi glaudžioje bendrystơje su Jơzumi Kristumi. Taigi
apniktieji savo gyvenime turi sąmoningai griežtai laikytis Dievo nustatytǐ vertybiǐ bei normǐ ir
sekti Jơzaus Kristaus pơdomis, t.y. bǌti jo mokiniais.
10
11

Cituojama iš Dieterich, ten pat, p. 45.
Apaštalǐ darbuose pranešama, kad burtininkai Efeze atsigrĊžĊ Ƴ Dievą sudegino (kerǐ) knygas (plg. Apd 19,19).
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Tamsybiǐ jơgos gali suteikti trumpalaikƳ pasitenkinimą ar neilgam išgydyti. Bet sielos ramybơs
jos nesuteiks. Dievas tai žino. Jam ne paslaptis, kad Šơtonas žmones ne nuramina, o suvedžioja,
gainioja ir išnaudoja. Praktikuojantys okultizmą nơra laimingi. Transcendentiniǐ dalykǐ
troškimą, kuris slypi ir okultiniuose užsiơmimuose, numaldysime tik susitikdami su gyvuoju
Dievu. Todơl Kristus okultizme pasiklydusiems ištaria tokƳ kvietimą: „Ateikite pas mane visi,
kurie vargstate ir esate prislơgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo peþiǐ mano jungą ir mokykitơs iš manĊs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jǌs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas
švelnus, mano našta lengva“ (Mt 11,28–30).
Laimingas tas, kuris priims šƳ kvietimą.
Ron Kubsch, teologas
Vertơ Vilija Gerulaitienơ
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