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BIBLIAI KIJELENTÉSEK A SZELLEMI KAPCSOLATOKRÓL
1./Bevezetés:
A keresztény felekezetek bibliai helyekre hivatkozva elvetik az un.
„spiritizmust”, mint a hitre leselkedő egyik legfontosabb veszélyforrást. A hit védelmének tisztes szándéka által vezettetve azonban elzárják azon isteni kijelentések intézményes útját, amelyek feltárják és
tisztázzák az egyháztörténelem során felhalmozódott - korrekcióra
szoruló - tévedéseket. E tévedésekről egyházon belül kevés szó esik,
pedig mindig voltak javító szándékú kezdeményezések, melyek elakadtak. Egy a Szentlélek által ihletett egyházban nem fordulhatott volna
elő a vallásháború, vérontás, inkvizíció, boszorkányégetés, a gondolkodók meghurcolása, végleges lemaradás a világ haladása mögött, és maga a felekezeti megosztottság, kölcsönös kiátkozások és intrikák bölcsőjében megszületve.
Pedig Jézus előre megígérte az emberiség fejlődő értelmét figyelembevevő folyamatos tanítását (ld. 1.sz melléklet)
A krisztusi kijelentések végleges lezártságát képviselő tragikus
tévhiedelem vezetett később a sötét középkor máig is következményeket hordozó súlyos tévelygéseire.
A földi világ mérhetetlen süllyedtségének állandó szindrómája az,
hogy Isten szavát, vagy képviselőit elhallgattatják. Így történt ez
· A próféták esetében, akik közül sokat üldöztek és meg is öltek
· Jézust koncepciós perbe fogták, és brutálisan meggyilkolták
· Jézus utáni időkben Isten követeit kivégezték, meghurcolták
(„eretnekek”, mártírok, reformátorok)
· 1800-as évek második felében a materializmus virágzásának
megakadályozására küldött szellemi tanítókat és követőiket megbélyegezték, a Sátán munkásainak kiáltották ki. (ezt a bélyeget
annakidején Jézusra is rásütötték. Formálisan minden cselekedetébe, tanításába és gyógyításába belekötöttek.)
Hol hát az igazság? Ki mondja meg, hogy mi igaz, és mi a Sátán megtévesztő munkája? Ennek kiderítésére világos és hiteles módszerek
vannak, de erre most nem térek ki. (a hittanminősítéssel külön tanulmányban foglalkozunk)
A továbbiakban a
· „Spiritizmus” elleni fellépés alapjául szolgáló bibliai idézetek,
valamint

2

· A „spiritizmus” lényegét megértető és elfogadó hatalmas számú bibliaidézet egy töredékén keresztül mutatjuk be az összefüggéseket.
2./ A szellemi kapcsolatok szabályai a Bibliában. Isten megkérdezése. Próféták és prófétálás. A „holtak”
A szellemvilággal való kapcsolat egyidős az emberiséggel. Ezen a módon indult el az erre alkalmas időben és helyen az egyistenhitre nevelés. De ugyanez a mód tette lehetővé a bálványimádást, „halottlátást”,
bűbájosságot, varázslatot. (e kifejezéseket ma jó esetben megmosolyogjuk), mint tiltott spirituális tevékenységeket.
Isten nem hagyta magára a paradicsomból kiűzött embert. Az ószövetségi történelemben végig követhető az isteni vezetés, mely a törvényeken és a prófétákon keresztül valósulhatott meg. A bálványimádás szigorúan tiltott volt, mer az egyistenhitre nevelés akadályozása volt a
„funkciója” ellentét szellemi sugalmazások által.
Szükséges volt tehát a látható és láthatatlan világ közötti kapcsolat
szigorú szabályozására. (előírások – tiltások)
Istennel való kapcsolatban közreműködő személyeket látóknak, prófétáknak nevezi a szentírás. Ők azok a személyek, akik Isten, vagy Isten
követeinek üzeneteit kapták, hallották, látták, - ill. a nép/uralkodó kérdéseit, kéréseit tolmácsolták. E személyeket az újkori szellemi kapcsolatokban médiumoknak (eszköz) nevezzük.
A Biblia, - mint minden egyéb kérdésben – a szellemi kapcsolatok tekintetében is a következő formákban tanítja, vezeti az embert
· Előírások
· Tiltások
· Konkrét történések
· Tájékoztatás, útmutatás
2.1 Bibliai előírások
Isten általános előírását jellemzően a következő idézet tartalmazza:
MTörv 13.2-4
„Ha próféta vagy álomlátó támad körödben, s jelt mutat vagy csodát
tesz előtted, és a jel vagy csoda, amelyet mutat, megvalósul, közben
azonban azt mondja: kövessünk más isteneket - olyanokat, akiket nem
ismersz -, s imádjuk őket!, ne hallgass az ilyen próféta vagy álomlátó
szavára.”
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Látható, hogy nem egyetemes a tiltás, hanem a rossz oldalról jövő
tanításból megítélhető hamis próféta kiszűrésére vonatkozik.
Isten részletes előírásait jellemzően a következő idézetek tartalmazzák
Kiv 33.7
Mózes ekkor fogta a sátrat, felállította az Ő számára a táboron kívül,
bizonyos távolságra a tábortól és elnevezte a találkozás sátorának. Aki
meg akarta kérdezni az Urat, annak ki kellett mennie a találkozás sátorához, amely a táboron kívül állt.
Kiv 29.44
Megszentelem a találkozás sátorát és az oltárt. Megszentelem Áront és
fiait is, hogy mint papok szolgáljanak neked.
MTörv 18.10-15
Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön
menjen át; aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát; aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket
kérdez; aki halottat idéz. Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket
előled. Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez. Ha ezek a népek,
amelyeket elűzöl, hallgatnak is a jövendőmondókra meg a varázslókra,
neked az Úr, a te Istened ezt nem engedi meg. Neked prófétát támaszt
az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá hallgassatok. (Itt is
látjuk a tilalmat és előirás egymás mellett)
Ezen idézeteken túlmenően számos további idézet foglalkozik a
kérdéssel, - annak érdekében, hogy egyértelmű legyen a zsidóság
számára a szellemi kapcsolat törvényes és törvénytelen módja. Az
Úr megkérdezése kezdetben a találkozások sátrában, későbbiekben a
helytől függetlenül a próféták (=Istenhez hűséges, hívő és médiumi
adottságokkal rendelkező személyek) segítségével történt. Ezért működött jól a társadalom a bírák idején, mert minden fontos kérdésben Istenhez (szellemi képviselőihez) fordultak. A prófétaság nem csak az
ismert prófétákra vonatkozik, számos helyen (pl Bételben) próféta iskolák is működtek több száz „hallgatóval”, ahol az alkalmassági szűrésen
túlmenően sor került a médiumi képességek fejlesztésére is. A képzés
és megfelelő személyi válogatás, valamint előírások betartása védelmet
nyújtott a hamis tanítások (gonosz szellemi megtévesztések) ellen. Is-
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ten útmutatásait a szellemi oldalról (a jó szellemvilág arra kijelölt képviselőin keresztül) kapták a hétköznapi ügyekben. Maga Mózes megszólítása az Úr által sem közvetlenül, hanem egy angyalán keresztül történt:
Kiv 3.2
Itt megjelent neki az Isten angyala a tűz lángjában, egy égő csipkebokorban. Mikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el. Így szólt
magában: „Odamegyek és megnézem ezt a különös jelenséget, hadd
lássam, miért nem ég el a csipkebokor.” Amikor az Úr látta, hogy vizsgálódva közeledik, az Isten megszólította a csipkebokorból: „Mózes,
Mózes!” „Itt vagyok” - felelte.
Ez a kapcsolat nem zárult le Jézus eljövetelével, hanem működött az
apostoloknál és a későbbi időkben is (ld. később)
2.2. Tiltások, melyet később a Szentszellem elhallgattatásának
„bibliai alapjául” szolgáltak
Néhány jellemző bibliai idézet:
MTörv 18.10-15
Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön
menjen át; aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát; aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket
kérdez; aki halottat idéz. Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket
előled. Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez. Ha ezek a népek,
amelyeket elűzöl, hallgatnak is a jövendőmondókra meg a varázslókra,
neked az Úr, a te Istened ezt nem engedi meg. Neked prófétát támaszt
az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá hallgassatok.
Lev 19.31
Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
Lev 20.6
Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást
űzzön, az ilyen embernek ellene fordulok és kiirtom népéből.
Ezen idézetek csaknem teljes körét a 2.sz. melléklet tartalmazza. Annak érdekében ezt adjuk meg a legrészletesebben, nehogy ezek eltitkolásának gyanúja merüljön fel bárkiben. Halottlátok, halottidézők, jö-
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vendőmondók „működésére” és meghallgatására vonatkoznak e tilalmak.
A tilalom teljes kiterjesztése (a törvényes kapcsolatra is) az ellentét
műve, ugyanis a közép- és újkori kereszténységre tragikus következményekkel járt. Megszűnt a kérdezés lehetősége, és az élő kapcsolat
ember és Isten követei között. Isten és a próféták szerepét gyarló földi
emberek vették át. A tévedhetetlenség és krisztusi örökség monopóliumának birtoklása konzerválta a súlyos tévedéseket, és lehetetlenné tette
azok korrekcióját. Hatalmi harcok, konfliktusok állandó színterévé vált
a szeretet tanát hirdető egyház, amely hamar kettészakadt (1054-ben).
Később folytatódott a megosztottság. Robbanásszerű megtisztulást
ideig-óráig a reformáció hozott, de ez egyben a megosztottság további
folytatását eredményezte.
2.3. A tévedés gyökere a „halottak” fogalmának Bibliától eltérő értelmezésében van
A biblia, mint Istentől sugallt szellemi mű igen nagy gyakorisággal Istentől való elfordulást nevezi halálnak, az emberek akik ezt teszik
(szellemi-) halottak. E szóhasználat igen világosan megkülönböztethető
a testi halottra, halálra (mint testi pusztulás) vonatkozó esetektől. Néhány idézet:
Ter 2.17
De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla,
meghalsz.”
Ter 3.3
Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.” Erre a kígyó így beszélt az
asszonyhoz: „Semmi esetre sem fogtok meghalni.
Már e két idézet is világosan utal rá, hogy miről van szó. Lelepleződésükkor Isten nem pusztította el őket, hanem kiűzte őket a Paradicsomból (ezáltal szellemi halottakká váltak).
Az élők és holtak birodalma nem a föld és a túlvilág lakóit jelenti.
Hiszen maga Jézus mondja:
Mt 22.31-32
„Ami pedig a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok, amit az Isten
mondott nektek: Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké.”
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Lk 9.60
„Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat - mondta neki -, te meg
menj, és hirdesd az Isten országát.”
Lk 15.23
Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk,
hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.
Jn 5.25
Bizony, bizony, mondom nektek: Elérkezik az óra, s már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fia szavát. S akik meghallják, azok
élni fognak”
Az idézetekből látszik, hogy a „halottak” fogalom itt nem a fizikai halál állapotában lévőket jelöli, hanem az Istentől elfordult, a bűn fogságában vergődőket.
Pál apostol igen részletesen leírja a bűn és a halál kapcsolatát, csak
néhány idézet:
Róm 8.10
Ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a
megigazulás következtében él.
Ef 2.1
Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek következtében,…
A vonatkozó idézetekből látszik, hogy nem lehet tehát egy kalap alá
venni a szellemvilág jó és gonosz tagjait és egységesen „halottak”
jelzővel illetni.
2.4. Konkrét történések, melyek utalnak a helyes gyakorlatra
Az előzőekben már említésre került, hogy Isten az ő látható és láthatatlan szolgái segítségével folyamatos kapcsolatot tartott fenn az emberrel.
A Teremtés könyvében még kevés az utalás a kapcsolat módjára, tényszerűen Isten szól, utasítást ad az ősatyáknak. De Jákob álmában
kap Istentől ígéretet, később pedig teljesen kirajzolódik a kapcsolatteremtés módja:
· Álom
· Lát(om)ás
· Hallás
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· Inspiráció
· Prófétai beszéd (prófétálás – később még erre visszatérünk)
Hihetetlen gazdag ilyen kapcsolatokban az ószövetségi szentírás (közel
ezer eset fordul elő a könyvekben).
Aki csak kissé jártas a „spiritizmus”-ban azonnal láthatja, hogy Isten
kapcsolata az emberrel az ószövetségi gyakorlat óta szakadatlan, és
nem változott a „módszert” illetően.
Szám 11.25-27
Miután az Úr alászállt a felhőben, s szólt hozzá, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénre osztotta. Mihelyt alászáll rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek; ez később nem ismétlődött meg. Két ember
azonban a táborban maradt; az egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak
hívták. Rájuk is alászállt a lélek; a számba vettek közé tartoztak, de
nem mentek oda a sátorhoz. A táborban prófétai elragadtatásba estek.
Ezért az egyik szolga elfutott és jelentette Mózesnek, e szavakkal:
„Eldad és Medad prófétai elragadtatásba estek a táborban.”
1Kir 3.5
Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt
az Isten: „Kérj, mit adjak neked!”
1Kir 12.22
Ám az Úr így szólt Semajához, az Isten emberéhez: „Beszélj
Rechabeámmal, Salamon fiával, Júda királyával, valamint Júda és
Benjamin egész házával és a maradék néppel.
1Kir 18.1
Hosszú idő elteltével, a harmadik esztendőben történt, hogy az Úr szólt
Illéshez: „Menj, s jelenj meg Acháb színe előtt, mert esőt hullatok a
földre.”
Isten az ő követein keresztül óvta, intette, utasította a népet, - szükség esetén a jövendő felvázolásával.
2.5. A szellemi kapcsolatra vonatkozó útmutatások Krisztus után
Jézus távozása után – ígéretéhez híven – nem hagyta el tanítványait, ezt
mutatja az Apostolok cselekedeteiben az első pünkösd (Apcsel 2.112). Az már az ellentét műve, hogy ezzel egyszer és mindenkorra befejezettnek tekintették a későbbi egyház „tanítói” a Szentszellem működését. Pedig Krisztus ígéretei (Jn 16.12) a teljes igazságra való elvezetést illetően mindenkire vonatkoztak. A hit kullogása a tudomány mö-
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gött, mai ember gonoszsága, hitetlensége jól mutatja, hogy bizony lenne mit tanulni.
Hogy szükséges a további gyakorlati tanulás és körültekintés, az a
következő idézetek mutatják
1Kor 14.29-32
A próféták közül is kettő vagy három beszéljen, a többi pedig bírálja
meg. Ha egy másik jelenlevő kap kinyilatkoztatást, az előbbi hallgasson
el. Egymás után mind prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon és felbuzduljon. A prófétaság lelke alá van vetve a prófétáknak.
1Kor 14.39
Törekedjetek tehát a prófétálásra, testvérek, s ne akadályozzátok meg
az elragadtatás nyelvén szólást.
1Jn 4.1-3
Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a
lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a
világba. Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: minden lélek,
amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van.S
minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem
az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban
is van.
Ezen idézetek jól mutatják, hogy hogyan kell és szabad a kapcsolattartást gyakorolni Isten szellemeivel.
A legutolsó idézet éppen azt tartalmazza, hogy Krisztust elfogadó, tanaival azonosuló szellemeket kell hiteles forrásként elfogadni, ugyanakkor figyelmeztet az ellentét aktív jelenlétére is.

1.sz. melléklet
Jézus ígérete
Jn 16.12
Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes
igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall,
és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.
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A 2. sz melléklet
Bibliai idézetek, melyek a spiritizmus elleni fellépés „alapjául” szolgáltak
MTörv 13.2-4
Ha próféta vagy álomlátó támad körödben, s jelt mutat vagy csodát tesz
előtted, és a jel vagy csoda, amelyet mutat, megvalósul, közben azonban azt mondja: kövessünk más isteneket - olyanokat, akiket nem ismersz -, s imádjuk őket!, ne hallgass az ilyen próféta vagy álomlátó
szavára
MTörv 18.10-15
Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön
menjen át; aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát; aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket
kérdez; aki halottat idéz. Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket
előled. Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez. Ha ezek a népek,
amelyeket elűzöl, hallgatnak is a jövendőmondókra meg a varázslókra,
neked az Úr, a te Istened ezt nem engedi meg. Neked prófétát támaszt
az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá hallgassatok.
Lev 19.31
Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
Lev 20.6
Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást űzzön, az ilyen embernek ellene fordulok és kiirtom népéből.
Lev 20.27
Azt a férfit és asszonyt, aki közületek halottlátó vagy jós lesz, halálra kell adni, meg kell kövezni, vérük visszahull rájuk.”
MTörv 18.11
aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez; aki halottat idéz.
Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened
emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket előled.
1Sám 28.3
Sámuel meghalt, és egész Izrael elsiratta. Városában, Rámában temették el. A halottidézőket és a jövendőmondókat meg kiűzte Saul az
országból.
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1Sám 28.7
Ezért Saul megparancsolta szolgáinak: „Kerítsetek nekem egy aszszonyt, aki ért a halottidézéshez! Elmegyek és kérdést intézek hozzá.”
Szolgái azt felelték: „En-Dorban van egy halottlátó asszony.”
2Kir 21.6
A fiát tűzbe küldte, jóslásra és bűbájosságra adta magát, halottidézőket
és jövendőmondókat tartott, általában sok olyant művelt, ami gonosznak számít az Úr szemében, s így ingerelte.
2Kir 23.24
A halottidézőket és a jósokat, a házi isteneket és a bálványokat, általában minden szörnyűséget, ami csak volt Júda földjén és Jeruzsálemben, sorra eltávolította Jozija, s így teljesítette annak a törvénynek a
szavait, amelyeket Hilkija pap az Úr templomában talált.
1Krón 10.13
Így halt meg Saul hűtlensége miatt, amelyet az Úr ellen elkövetett, az
Úr szava miatt, amelyet nem vett figyelembe, és amiatt is, hogy
halottlátó asszonyt kérdezett meg, s tőle kért tanácsot.
2Krón 33.6
Hinnom fiának völgyében saját fiait is tűzbe küldte. Varázslással, jövendőmondással, ráolvasással is foglalkozott, sőt halottidézést és jóslást is űzött. Sok olyasmit tett, ami gonosz az Úr szemében, hogy boszszantsa.
Iz 8.19
És ha azt mondják nektek az emberek: „Kérdezzétek meg a halottidézőket és a jósokat, akik suttognak és motyognak”, akkor ezt mondjátok:
„Hát nem Istenét kell megkérdeznie a népnek, vagy talán a holtaktól
kell felvilágosítást kérni az élők felől?”

