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Kedves Olvaśo!

Az ezoterikus viĺagĺat́as meǵujulása, a New Age rendszerének terjed́ese koŕat éljük. Ez a
szellemiśeg k̈ulönb̈oző vallások elemeit tudoḿanyos vagy annak tűnű eszḿekkel ötvözve fejti
ki csillogó vonźaśat.

Magam katolikus keresztény h́ıvő, teoĺogiában ugyan ḱepzetlen, de Biblia-olvasó ember
vagyok, hivat́asom szerint pszichiáter szakorvos.

Két ı́rásban pŕobáltam a t́emát megk̈ozeliteni. Az itt k̈ovetkez̋o sz̈ovegben a Biblíaval vetem
össze a New Age karakterisztikus gondolatait, egy másik helyen pedig szakmai szempontú
reflexiómat fogalmaztam meg.

A szöveg v́altoztat́as ńelkül, ingyenesen szabadon terjeszthető mind elektronikus, mind ny-
omtatott forḿaban.

Dr. Sörédi Ṕal



Az elmúlt évtized soŕan a szellemi-spiritúalis érdekl̋odés új hullámát figyelhetj̈uk meg
haźankban is. A megelőző korszakállami ideoĺogia szintj́ere emelt ateizmusa után, a rend-
szerv́altást k̈ovet̋oen sokan a hagyoḿanyos keresztényśeg meger̋os̈odéśet várt́ak, hiszen ki-
irthatatlan az̈orök emberi v́agy a terḿeszetfeletti ut́an. A rendszerv́altás idej́enérezhet̋o volt a
növeked̋o érdekl̋odés a k̈ulönb̈oző vallások iŕant. Milyen iŕanyba mozdult aźota azútkeres̋ok
nagy ẗomeǵenekérdekl̋odése? A korrekt v́alaszad́as komoly kutat́omunḱat igényelne, azon-
ban tudoḿanyos iǵeny̋u felméŕesek ńelkül is meǵallaṕıthatjuk, hogy egýuj (?) szellemiśeg, a
,,New Age” n̈ovekv̋o térnyeŕeśevel kell sźamolnunk. A vasf̈ugg̈ony leomĺasa ut́an haźankat is
elérte a nyugati viĺagot ḿar koŕabban eĺaraszt́o ezoterikus hulĺam. Ennek els̋o megk̈ozeĺıtésben
csak laźan összef̈ugg̋o elemei igen nagy arányban vannak jelen a könyvpiaconés a filmi-
parban. Mozgalmak, pszichológiai irányzatok,új vallások sz̈uletnek, amelyek egýuj ko-
rszak el̋oh́ırnökeiként hat́arozźak meg magukat. A kulcsszavak mindannyiunk számára is-
mertek: f̈oldönḱıvüliek, lélekv́andorĺas, ,,tudatalattid mindenre képes hatalma”, bioenergiáes
,,fényad́ok”, parafenoḿenek, inga, vaŕazsvessz̋o, tűzönjáŕas, horoszḱop, sźammisztika, spiritiz-
mus, boszorḱanyśag, j́osokés ḿagusok k̈ulönféle forḿai.

A New Age szellemiśeǵenek filoźofiai alapja monista rendszer, a ,,minden egy” elvén ala-
pul: ember-kozmosz-isten egy voltát vallja. Valĺasṕotló szereṕeben els̋osorban a nagy keleti
vallásokra alapoźo szinkretizmus jellemzi. Ćelja egyfajta ,,kit́agult kozmikus tudatú” em-
bert́ıpus kialakuĺasa.

Hogyan viszonyul egyḿashoz a hagyoḿanyos zsid́o-kereszt́eny világszemĺelet valamint a
New Age szellemiśege? A tov́abbiakban ezt a ḱerd́est a Szentı́rásb́ol, a ḱerd́essel kapcso-
latba hozhat́o helyek alapj́an vizsǵalom. Alapt́etelem a k̈ovetkez̋o: a zsid́o-kereszt́eny hit és
a ma New Age ńevenösszefoglalt szellemi irányzatokévezredeḱota egyḿas mellett ĺetez̋o,
egyḿassal̈ossze nem egyeztethető világszemĺeletek, amelyek k̈olcs̈onösen kiźarják egyḿast.

Bevezet́esḱeppen taĺan nemérdektelen kit́erni arra, hogy tulajdonḱeppen mihez ḱepest
hat́arozza meg̈onmaǵat Új Korszakḱent a New Age iŕanyzata. Asztroĺogiai értelmeźes szerint
ugyanis F̈oldünk az 1960-as, -70-esévekben a Halak jegyének mintegy 2000́eves korszaka után
(amely Krisztus sz̈ulet́ese k̈orül vette kezdet́et) mostúj korszakba, a V́ızöntő jegýebe ĺepett. A
Hal őskereszt́eny szimb́olum. Görög mozaiksźokéntértelmezve jelentése: J́ezus Krisztus Isten
Fia Megv́altó. A New Age asztroĺogusai szerint teh́at a V́ızöntő koŕaval új, a kereszt́enyśeg
utáni korszak k̈osz̈ontött ránk.

o o o

Alaposabb elemźesnek aĺavetve a New Age k̈ulönb̈oző ősi tańıtások, filoźofiák és valĺasok
modernkoriötvözet́enek bizonyul. Eźert megalapozott, hogy azósz̈ovetśegi Szent́ırás ẗobb ezer
éves hagyoḿanýaban keress̈unk ide vonatkoźo utaĺasokat.

Az els̋o ide alkalmazható sz̈ovegŕesz v́eleḿenyem szerint a Teremtés (Mózes I.) k̈onyvében
találhat́o: ([2])

Az Úristen parancsot adott az embernek:

— A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely
napon eszel róla meghalsz.

. . .

Erre a kı́gyó ı́gy beszélt az asszonyhoz:
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— Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból
esztek, szemetek felnyı́lik, olyanok lesztek mint az istenek, akik ismerik a jót és a
rosszat.

Ter 2,16–17 . . . Ter 3,4–5

Mi is ez a ,,j́o és rossz tud́asa”? Jelenthet-e egy spirituális hatalmat is? Egy olyan szellemi
hatalmat, amely meghaladja az ember kompetenciáját? A New Age, mint az ezoterikus világḱep
meǵujult változata azt hangsúlyozza, hogy ĺetezik ,,valami ẗobb”, hogy vannak emberek, akik
azős̈oktől örökölt tudással behatolhatnak abba a ,,másik” világba, amelyet politikaíes egyh́azi
hatalmak szisztematikusan eltitkoltak több mint h́uszévsźazadon keresztül. Itt válik vil ágosśa
a különbśeg; ebben a ḱet irányzatban ḱet alapvet̋oen k̈ulönb̈oző emberi magatartás jelenik meg.
A bibliai hit szeḿelyes Istenr̋ol besźel. Egýertelm̋uen elk̈ulöńıt az Istenáltal önmaga sźamára
fenntartott jogokat. Ilyen elv ṕeldául a f̈oldi életre vonatkoźoan, hogýeletés haĺal ura egyed̈ul
Isten. Aki tudatosan megszegi a ,,Neölj!” t örvénýet, az nem csuṕan életet olt ki, hanem
önmaǵanak tulajdońıtja ezt a hatalmat. Ugyanı́gy Isten a szellemvilágnak is szuverén ura. A
Második T̈orvényk̈onyv (Mózes V. k̈onyve) szerint:

Ami rejtve van, az az Úr, a mi Istenünk ügye; de a kinyilatkoztatott dolgok ránk
s gyermekeinkre tartoznak mindörökre, hogy e törvénynek minden szavát megtart-
suk.

MTörv 29,28

A mágíaban viszont az ember az anyagi világban v́egrehajtott manipulációk által pŕobál
hatalmat szerezni a szellemvilág felett. Isḿetelten csak egy isteni jog elbitorlása ŕevén. A
biblia szerint Isten szerető lény, akihez b́atran fordulhat ḱeŕesekkel az ember, de csak kérheti
és nem manipulálhatja, nem szerezhet hatalmat felette. A mágikus viĺagḱepben viszont mivel
,,minden egy”:

Ami lent van az megfelel annak ami fent vanés ami fent van az megfelel annak,
ami lent van, hogy az egyetlen varázslat́anak m̋uvelet́et végrehajtsd . . . Az uralmat
az eǵesz viĺag fölött ı́gy nyered el.

Tabula Smaragdina ([3])

Ez a gondolat az asztrológia alapja, hiszen a mikrokozmoszban ugyanaz történik mint a
makrokozmoszban. Ezen alapul a Tarot kártyaés a ḱınai Ji Ching j́osk̈ony, hiszen aźaltaluk
mutatott konstelĺació egyaŕant besźel a ,,Nagyŕol” és a ,,Kicsir̋ol”, mert ,,ami lent van az
ugyanolyan, mint ami fent van”.

A bibliai tilt ásban meg kell látnunk azóvást. A szellemviĺagban vaĺo barḱacsoĺas
vesźelyeiről érdekes adalékokkal szolǵal a neves sv́ajci pszichíater, C. G. Jung ,,Az alkı́miai
konjunkcío” cı́mű könyvében ([4]), ahol a ḿagia titkos praktiḱait űző középkori alkimist́akra
váró vesźelyeket is taglalja, nevezetesen a nigredo (elsötéted́es) f́aziśat, amelynek a k̈ozépkori
alkimista irodalomban tov́abbi szinoniḿai: melancholia (b́uskomorśag), confusio (zavartság,
sźetesettśeg), tenebrositas (hoḿalyállapot), afflictio animae (a lélek gÿotrelme, ḱınja), separatio
(elkülöńıtés, elv́alaszt́as), nox (́ejszaka, s̈otétśeg, haĺal), mortificatio (̈onsanyargatás, elhaĺas),
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putrefactio (rothad́as, sźetmállás), solutio (felbomĺas, feloszĺas). A modern orvostudoḿany
nyelvén ez depressziónak, vagy aḱar śulyos pszichotikuśallapotnak felel meg. Hasonló módon
léırhat́o pszich́es zavarokkal ma is gyakorta lehet találkozni az okkult praktiḱakkal foglalkoźok
körében.

Izajás pŕoféta k̈onyvében szint́en taĺalunk olyan ŕeszletet, ahol a ḿagíaval vaĺo foglalkoźast
súlyos szoronǵassal j́aró depressziónak megfelel̋o állapot k̈ovet:

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 tán a holtaktól kell felvilágosı́tást
kérni az élők felől? Vissza a tanı́táshoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem ezt
mondja, annak nincs hajnala. Csüggedten, éhesen bolyong majd az ilyen, és
éhségében úgy haragra gerjed, hogy megátkozza magát és Istenét. Akár fölfelé
néz az égre, akár a földre szegezi szemét, mindenütt csak nyomorúságot, sötétséget
talál, félelmetes homályt s aggasztó éjszakát. Hát nem csupa homály ott minden,
ahol aggodalom uralkodik?

Iz 8,19–23

Szint́en az okkult dolgokkal való behat́o foglalkoźast nem ritḱan k̈ovet̋o pszich́es zavarokra
utalhatnak a Ḿasodik T̈orvényk̈onyvb̋ol (Mózes V. k̈onyve) a T̈orvény betart́aśahoz illetve be
nem tart́aśahoz kapcsolt́aldásokésátkok sz̈oveǵeb̋ol a következ̋o részletek:

Az Úr őrülettel, vaksággal és elmezavarral sújt, és világos nappal is úgy tapogatózol
majd, mint mint ahogy a vak tapogatózik a sötétben és nem találsz kiutat.

MTörv 28,28–29

. . . az Úr ugyanis szorongó szı́vet, megtört szemet és erőtlen lelket ad neked.

MTörv 28,65b

Drasztikus hangśullyal fogalmaz a Kivonuĺas (Mózes II.) k̈onyve:

Jósnőt ne hagyj életben.

Kiv 22,17

A Neovulgata ([5]) szerint: ,,Varázsĺot ne hagyj́eletben.”
Nem kev́esb́e keḿeny kit́eteleket taĺalunk a Levit́ak (Mózes III.) k̈onyvében:

Ne foglalkozzatok jóslással és varázslással.

Lev 19,26
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Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek ma-
gatokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Lev 19,31

Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást űzzön, az
ilyen embernek ellene fordulok és kiirtom népéből.

Lev 20,6

Azt a férfit és asszonyt, aki közületek halottlátó vagy jós lesz, halálra kell adni, meg
kell kövezni, vérük visszahull rájuk.

Lev 20,27

Raymond A. Moody a rendkı́vüli sikert arat́o ,,Élet azélet ut́an” ćımű könyv szerz̋oje, a
,,Kedves ḱısértetek” ćımű újabb k̈onyvében ([6]), amelyben a tükörnéźesősi szellemid́ez̋o tech-
nikájával foglalkozik szint́en id́ezi lehetśeges bibliai elleńervekḱent Mózes III. k̈onyvéb̋ol az
utóbbi h́arom helyet. Elismeri, hogy ezen versekértelḿet nem lehet f́elremagyaŕazni, azonban
véleḿenye szerint a ḱet fejezet t́agabb sz̈oveg̈osszef̈ugǵeśebe helyezve ḿodosul a ḱep. Így

. . . kev́esb́e érzem azt, hogy megszegtem volna Isten parancsát, inḱabb azt, hogy
olyan újabb ter̈uletet fedeztem f̈ol, ahol azősi ért́ekek összëutköznek a modern
időkkel.

R. A. Moody: Kedves ḱısértetek ([6]), 62. oldal

A Moody által idézett t́agabb sz̈ovegk̈ornyezetb̋ol az igazśagtalańıtélet, a hossz-, śuly- és
űrmért́ekek meghamiśıtáśanak, valamint a h́azasśagẗorés tilalḿanakérvényesśege a mai h́ıvők
sźamára is egýertelm̋u. Terḿeszetesen gyakran ezek azősi ért́ekek is ütköznek a modern
időkkel. A hajés szaḱallviselettel kapcsolatos versekkel kapcsolatban pedig megjegyezhetjük,
hogy azókorban a maíertelemben vett divatról nem besźelheẗunk. A viselet egýertelm̋uen
jelezte a hovatartozást. Ez teszíerthet̋ové a poǵany szoḱasok tilalḿat, hiszen azoḱatvétele a
hit tisztaśaǵat is vesźelyeztette. A Levit́ak könyve tilt́asait hasonló hat́arozottśaggalés kisśe
bővebben kifejtve isḿeteli meg a Ḿasodik T̈orvényk̈onyv:

Ha bevonulsz arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanuld el
az ottani népektől az utálatos dolgokat. Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy
lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át, aki jövendőmondásra, varázslásra, csil-
lagjóslásra 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 e miatt 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.

MTörv 18,9–14
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Salamon haĺala ut́an kiŕalyśaga kett́eszakadt. Aźeszaki orsźagŕesz pusztuĺaśanak okait́ıgy
összegzi a Kiŕalyok II. Könyve:

Elhanyagolták az Úrnak az ő Istenüknek minden örvényét, bálványokat öntöttek
maguknak, két borjút, aztán szent fákat állı́tottak fel és imádták az ég egész seregét,
sőt Baalnak is szolgáltak. Fiaikat és lányaikat tűzbe küldték, jövendőmondásra,
varázslásra vetemedtek, s arra adták magukat, hogy azt tegyék ami gonosznak
számı́t az Úr szemében, – ı́gy ingerelték.

2Kir 17,16–17

A déli orsźagŕeszben, Jud́aban is hasonló volt a helyzet. A fentebb ḿar idézettés a halott-
idéźes ellen is sźot emel̋o Izaj́as pŕoféta a zsid́o hagyoḿany szerint Manassze király idej́eben
szenvedett v́ertańuhaĺalt. Manassźeról ezt jegyezte f̈ol a Királyok II. könyve:

Azt tette, ami gonosznak számı́t az Úr szemében: azoknak a népeknek iszonyatos
tetteit követte, amelyeket, az Úr elűzött Izrael fiai elől. . . . A fiát tűzbe küldte,
jóslásra és bűbájosságra adta magát, halottidézőkkel és jövendőmondókkal tartott,
általában sok olyat művelt, ami gonosznak számı́t az Úr szemében. Sőt, még
bálványt is csináltatott az oszlopra és az Úr templomában állı́totta fel. . . . Ezért
az Úr ı́gy szólt szolgái a próféták által:

,,Eltaszı́tom örökségem maradékát, ellenségei kezére adom, hadd legyenek el-
lenségeik zsákmánya és prédája!”

2Kir 21,1–18

Izajás pŕoféta Izrael romĺaśat egyenes̈osszef̈ugǵesben ĺatja a terjed̋o okkult praktiḱakkal:

Igen, elvetetted népedet, Jákob házát. Mert tele van az ország jósokkal és
jövendőmondókkal, mint a filiszteusok földje.

Iz 2,6

Manassze halála ut́an ḱet évvel unoḱaja Jozija ker̈ult Júda tŕonjára:

A halottidézőket és jósokat, a házi isteneket és a bálványokat, általában minden
szörnyűséget, ami csak volt Júda földjén és Jeruzsálemben, sorra eltávolı́totta Joz-
ija, s ı́gy teljesı́tette annak a törvénynek a szavait, amelyeket Hilkija főpap az Úr
templomában talált. Nem volt király előtte hasonló, aki szı́ve, lelke mélyéből, min-
den erejével megtért volna az Úrhoz, Mózes törvénye szerint.

2Kir 23,24–25
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A vallások összemośaśanak ḱısérlete (szinkretizmus) szintén jellemzi a New Age moz-
galmát. Az ókori és a keleti valĺasok, valamint a śamánizmusés boszorḱanyśag elemeinek
újjáéleszt́ese esetenként a keresztény kultusszal való keveŕese nem ismeretlen előttünk (pl.
reiki). Ezzel kapcsolatba hozható részt olvashatunk a Ḿasodik T̈orvényk̈onyvben:

Amikor az Úr, a te Istened majd elpusztı́tja előtted a népeket, amelyeknek a földjére
nemsokára bevonulsz, hogy kiűzd őket onnan, amikor már kiűzted őket onnan s
letelepedsz földjükön, akkor vigyázz, nehogy tőrbe essél, mikor már elpusztultak
előled, nehogy a nyomukba lépj. Ne érdeklődj isteneik iránt ilyesmiket kérdezve:
,,Hogyan részesı́tették ezek a népek tiszteletben isteneiket? Szeretném utánozni
őket!” Azt az Úr a te Istened (tiszteletére) nem szabad tenned. Mert a te Istened
szemében utálat tárgya és gyűlöletes, hisz még fiaikat és lányaikat is elégették is-
teneiknek.

MTörv 12,29–31

Az idegen szellemiśeggel vaĺo kevered́es, azálbölcsesśegek beenged́eśenek ḱısért́ese a az
ókori zsid́ośagot, a korai keresztényeket (ĺasd a gnosztikus eretnekségekkel kapcsolatos har-
cok),és korunk emberét (a New Age kapcśan) egyaŕan vesźelyezteti. Erre is vonatkozhat Izajás
figyelmeztet́ese:

Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak. Akik a sötétséget
világosságnak teszik meg s a világosságot sötétségnek, ami keserű azt édesnek, az
édeset meg keserűnek.

Iz 5,20

A New Age viláǵaban gyakorta valóban meggy̋oző er̋ovel hat́o parafenoḿenekkel,
csodagýogýıtókkal, jövend̋omond́okkal taĺalkozunk akiknek t́enyked́eśere
természettudoḿanyos magyaŕazatot esetleg nem találunk. Mózes is taĺalkozott ḿar ilyenekkel.
Az egyiptomi h́et csaṕas léıráśańal azt olvashatjuk, hogy az első három jelet (a bot ḱıgyóvá
változtat́asa, a v́ız vérŕe változtat́asa, a b́ekák nagy ẗomeǵenek megjeleńese) k̈ovet̋oen:

. . . a fáraó hı́vatta a tudósokat és varázslókat, s az egyiptomi varázslók ugyanazt a
jelet mutatták tudományukkal.

Kiv 7,11,22 Kiv 8,3

Csak a harmadik csapás ut́an, amikor a f̈old pora sźunyogokḱa változott, der̈ult ki, hogy erre
már nem ḱepesek. Belátt́ak, hogy magukńal nagyobb er̋ovel állnak szembeńes a f́aráo előtt is
kijelentett́ek:

ez az Isten ujja.

Kiv 8,15
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Az ellenf́el csodatev̋o képesśege teh́at évezredekkel korábban sem volt ismeretlen jelenség.
A Második T̈orvényk̈onyvben ezzel kapcsolatban egyértelm̋u szab́alyt olvashatunk. A cso-
dat́evő is csak akkor k̈ovetend̋o, ha az egyetlen igaz Isten hitével nemáll szemben. Ellenkező
esetben hamis próféta:

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. Mert az Úr, a te Istened próbára fog tenni,
hogy megtudja: csakugyan szı́vetek, lelketek mélyéből szeretitek-e az Urat, a ti
Isteneteket. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, őt féljétek, parancsait tartsátok
meg, az ő szavára hallgassatok, őt imádjátok és őhozzá ragaszkodjatok! Az ilyen
prófétának vagy álomlátónak pedig meg kell halnia, mert lázadást hirdet az Úr, a te
Istened ellen, aki kihozott Egyiptom földjéről és kiszabadı́tott a szolgaság házából,
s le akar térı́teni arról az útról, amelyen az Úrnak, a te Istenednek parancsára járnod
kell. Irtsd ki ami gonosz a körödből!

MTörv 13,2–6

Egyiptomot hanyatĺasa koŕaban Izaj́as szerint ḿegsem menthette meg varázsĺoinak tud́asa:

És megtörik Egyiptomnak a lelke bensejében, minden tervét felforgatom. Ezért
bálványaikat és varázslóikat kérdezik meg, a holtak szellemeit és a jövendőmon-
dókat. . . . Nos, hol vannak most a bölcseid? Álljanak elő és mondják meg: Mit
határozott a Seregek Ura Egyiptom felől? . . . Az Úr elárasztotta őket a szédelgés
szellemével. Így Egyiptom olyan tántorgó lett vállalkozásaiban, mint ahogy a
részeg tántorog okádékában. Ezért Egyiptom nem vihet végbe semmit sem, hiába
próbálja akár a fej, akár a farok, akár a pálma, akár a káka.

Iz 19,3–15

Kés̋obb a gy̋ozhetetlennek hitt Babilon is elbukott:

. . . és nem segı́tenek varázsigéid, sem a hathatósnak hitt igéző szózatok. Mily
vakmerő voltál gonoszságodban, amikor ı́gy szóltál: ,,Nincs senki, aki látna.” Ez
az okoskodás és nagy tudományod vezetett téged félre. Azt is mondtad magadban:
,,Én vagyok és rajtam kı́vül nincsen más.”

Ezért rád tör majd a csapás s nem hárı́thatod el varázslattal. Rád ront a veszedelem
és nem fordı́thatod el magadtól. Hirtelen ér utol a romlás még mielőtt eszedbe ve-
hetnéd. Állj hát elő igéző szózataiddal és töméntelen varázslatoddal, amelyekkel
ifjúságodtól fogva annyit vesződtél. Gondolod, hogy segı́tségedre lehetnek? Gon-
dolod, hogy bárkit visszariaszthatnak? . . . Mentsenek meg akik az eget fürkészik,
akik a csillagokat lesik, és akik hónapról hónapra jelentik, hogy mi vár rád a
közeljövőben. . . . Lásd ı́gy járnak varázslóid, akikkel ifjúkorod óta vesződtél.
Elfutnak mind, ki-ki a maga útján, nem lesz senki aki segı́thetne rajtad.

Iz 47,9-15
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Jeremías pŕoféta a hasonló módon gondolkod́o néṕet szerette volna ḿas beĺat́asra b́ırni:

Ne hallgassatok hát prófétáitokra, jósaitokra, álomfejtőitekre, jövendőmondóitokra
és varázslóitokra, akik azt mondogatják nektek: Nem lesztek Babilon királyának
alattvalói. Mert hazugságot jövendölnek nektek, aminek az lesz a következménye,
hogy számkivetésbe visznek benneteket országotokból, és úgy kiűzlek benneteket,
hogy elvesztek.

Jer 27,9–10

Miután a buḱas bek̈ovetkezett́es a Izrael ńeṕet legy̋ozt́ek és Babilonba hurcolták, Jeremías
ismételten figyelmeztet:

De a Seregek Ura, Izrael Istene ezt mondja: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek
titeket a köztetek lakó próféták és jövendőmondók; se álmaikra ne figyeljetek, ame-
lyeket álmodnak, mert hazugságot jövendölnek nektek, az én nevemben, noha nem
küldtem őket – mondja az Úr.

Jer 29,8

Az Úr Izajás pŕoféta k̈onyvében kinyilv́ańıtja abszoĺut hatalḿat, hiszenŐ a világmindenśeg
Teremt̋oje és Megv́altója, majd kijelenti:

Én hiúsı́tottam meg a jósok jeleit, és a jövendőmondók hamisságát feltárom; én
kényszerı́tem meghátrálásra a bölcseket, és én mutatom meg: tudományuk mily
haszontalan!

Iz 44,25

Ezzel szemben:

Én teljesı́tem be szolgám szavát, és valósı́tom meg hı́rnököm tervét.

Iz 44,26

o o o

R. A. Moody id́ezett k̈onyvében, a ,,Kedves kı́sértetek”-ben azzaĺervel a ẗukörnéźes egyh́azi
tilt ása ellen, hogy

. . . a Biblia legszentebb alakjai közül legaĺabb egy igen nagy valósźınűśeggel
haszńalta a ẗukörnéźes valamely forḿaját az Istennel való kapcsolatteremtéshez.
József ez̈ust kehelyb̋ol szokott j́osolni, amint ezt Ḿozes els̋o könyvéb̋ol (44,5) meg-
tudhatjuk.

R. A. Moody: Kedves ḱısértetek ([6])
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Enńel a ŕeszńel azonban valóban figyelmen ḱıvül hagyja a sz̈oveg̈osszef̈ugǵest. Itt ugya-
nis egy j́ol megrendezett szı́nját́ekról van sźo, amelyben J́ozsef a v́egs̋okig próbára teszi
testv́ereit, hogy kider̈uljön, mennyire szeretik atyjukatés legifjabb testv́erüket, Benj́amint, hogy
megv́altoztak-e amíota J́ozsefet eladt́ak a keresked̋oknek. J́ozsef aźert rejteti pohaŕat Benj́amin
zśakjába, hogy ĺassa, mit lesznek majd hajlandók testv́erei v́allalni kiment́ese érdeḱeben.
Amikor József utaśıtja szolǵaját:

Ha utoléred őket, mond nekik, hogy miért viszonoztátok a jót rosszal? Miért
loptátok el ezüst poharamat? Hiszen uram ebből iszik és ebből szokott jósoltatni?
Megsértettétek, amikor ezt tettétek!

Ter 44,4–5

Az a kijelent́es, hogy ,,ebb̋ol szokott j́osoltatni” (Károli Gásṕar ford́ıtása ([7]) szerint: ,,abb́ol
szokott j̈ovend̈olni”) puszt́an a poh́ar ért́ekét ḱıvánja hangśulyozni. Ne feledj̈uk, a ẗorténet
az ókori Egyiptomban j́atsźodik, s azüzenet k̈ozvet́ıtői is egyiptomiak! Ez a sz̈oveg teh́at
nem arŕol sźol, hogy J́ozsef rendszeresen jósolt vagy j́osoltatott volna, hanem dı́sźıtőelem a
történetben, aminek az a célja, hogy a poh́ar ért́ekének aĺah́uzáśaval testv́erei ĺatsźolag ḿeg
nagyobb bajba kerüljenek. Arŕol pedig v́egḱepp nincsen sźo a sz̈ovegben, hogy J́ozsef a j́osĺast
,,az Istennel való kapcsolatteremtéshez” haszńalta volna. Amennyiben ez a magyarázat nem
állná meg a helýet, sźaḿıtásba kell venn̈unk a Szentı́rás rendḱıvüli őszinteśeǵet is, hiszen
nem kend̋ozi el a legnagyobbak vétkeit sem, amint azokról olvashatunk Ḿozes, D́avid, Sala-
mon vagy azÚjszövetśegben Ṕeter és Ṕal apostolok vagýeppen Ḿark evanǵelista eset́eben.
(LásdSzám 20,1–13 ; 2Sám 11,; 1Kir 11,1–13 ; Mt 26,69–75 ; ApCsel 7,54–ApCsel 8,3 ; ApC-
sel 15,36–38 .) Azt pedig senki seḿallı́thatja, hogy a Szentı́rás aźert őrizte volna meg ezeket a
történeteket, mivel k̈ovet́esre ḿeltónak tartańa a ḱes̋obbi korok h́ıvői sźamára. Sokkal inḱabb vi-
gaszt jelenthetnek a bűnei miatt esetleg ḱetśegbeesett olvasó sźamára, hogy a Biblia sok tisztele-
tre méltó alakja sem volt ẗokéletes ember.

A követend̋o példák között eǵesz ḿas szerepel. Az Apostolok Cselekedeteinek könyve
szerint, miut́an Ṕal apostol efezusi m̋uködése nyoḿan igen sok megtéŕes ẗortént:

Sok hı́vő előállt és nyı́ltan föltárta tetteit. Azok pedig akik varázslással foglalkoz-
tak, jó sokan összehordták könyveiket és mindenki szeme láttára elégették. Ezek
értéke ötvenezer ezüstre volt becsülhető.

ApCsel 19,18–19

Az Apostolok Cselekedetei egy másik helýen is taĺalunk ṕeldát a kereszt́enyśeg és az ezo-
terika szembeńalláśaról. Pál apostoĺes Barj́ezu taĺalkoźaśaról van sźo, amely Ciprus szigetén
történt.

Mikor bejárták Páfuszig az egész szigetet, találkoztak egy Barjézu nevű zsidó
varázslóval és hamis prófétával. Ez a jószándékú Szergiusz Paulusz helytartó
kı́séretéhez tartozott, aki magához kérette Barnabást és Pált, mert hallani kı́vánta
az Isten igéjét.
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De Elimász, vagyis a varázsló – a neve ugyanis ezt jelenti – akadékoskodott
és igyekezett eltérı́teni a helytartót a hittől. Saul, másik nevén Pál azonban
Szentlélekkel eltelve rászegezte tekintetét és ı́gy kiáltott:

— Te minden csalárdsággal és álnoksággal terhes ördögfia, te minden igazság el-
lensége, hát nem hagyod abba az áskálódást az Úr egyenes útja ellen? Ezért most
az Úr keze rád nehezedik: megvakulsz és egy ideig nem látod a napvilágot.

Tüstént vak sötétség szakadt reá, és botorkálva keresgélte, hogy valaki kezét nyújtsa
neki. A történtek láttára a helytartó hı́vő lett, mert egészen lenyűgözte az Úr
tanı́tása.

ApCsel 13,6-12

o o o

Nem feledkezhetünk meg az̈uzleti szempontokŕol sem. J́ol ismert jelenśeg, hogy a ḿagusok
praktikái a ḱıvülállókkal szemben f́eltve őrzött titkok. A beavat́as azonban nem elérhetetlen,
gyakran puszt́an ṕenz, (igaz nem kev́es) ḱerd́ese. Ma is gyakran találkozunk ,,intenźıv
megviĺagosod́ast” ḱınáló (transzcendentális medit́ació, reiki, dianetika, agykontroll, tűzönjáŕas)
kurzusok hirdet́eseiveĺes ,,jut́anyos”áraj́anlataival. A ḿodszer teh́at megv́aśarolhat́o. Ugyanezt
gondolta az apostolok lelki hatalmáról a kereszt́enyśeggel frissen megismerkedett Simon is,
aki Szamaria v́arośaban mindenkíaltal elismert vaŕazsĺo volt. Fülöp diaḱonus igehirdet́ese
nyomán maga is megkeresztelkedett, majd Péterés J́anos apostolok odaérkezte ut́an csod́alattal
szemĺelte, hogy azok ḱezŕat́etele nyoḿan a h́ıvőkre lesźall a Szentĺelek.

Amint pedig Simon látta, hogy az apostolok kézrátételére leszáll a Szentlélek, pénzt
ajánlott föl nekik e szavakkal:

— Adjatok nekem is olyan hatalmat, hogy akire csak ráteszem a kezemet, elnyerje
a Szentlelket.

Péter azonban rászólt:

— Vesszen el a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy az Isten adományát
pénzen meg lehet vásárolni. Semmi közöd vagy jogod sincs ehhez a dologhoz,
mert szı́ved nem tiszta Isten előtt. Térj meg tehát gonoszságodból, kérd Istent,
hogy bocsássa meg szı́vednek ezt a gondolatát. Látom ugyanis, hogy elöntött a
keserű epe és rabul ejtett a gonoszság köteléke.

— Könyörögjetek értem az Úrhoz, – kérte ekkor Simon – hogy semmi se érjen
abból, amiről beszéltetek.

ApCsel 8,18–24
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o o o

Végezeẗul sz̈ukśeges ḿeg egyszer hangsúlyoznunk, keresztény hiẗunkés az okkult-ḿagikus
szemĺelet gÿokeres szembenálláśat. A kereszt́eny ḱeri Istent, a szuverén Urat, vagy a Szentlélek
ind́ıtáśara azÚr nev́eben ĺep fel, de a csod́at mindig Isten teszi.

Isten rendkı́vüli csodákat is tett Pál által. Így például betegekre tették a tőle használt
kendőket és kötényeket, és a betegség elhagyta őket, a gonosz lelkek meg kiszálltak
belőlük.

ApCsel 19,11–12

Ezt nyilván hitb̋ol tett́ek, hiszen az iḿanak semmi k̈oze a vaŕazsiǵehez, amely a ḿagus
hite szerint hatalmat ad az ember kezébe. Eźert jártak ṕorul Szḱeva fiai, hiszen J́ezus nev́evel
ráolvaśast pŕobáltak v́egezni:

A vándorló zsidó ördögűzők közül is megpróbálták néhányan, hogy a gonosz
lelkektől megszállottakra ráolvassák Urunk Jézus nevét:

— Kényszerı́telek titeket Jézusra, akit Pál hirdet.

Egy zsidó főpapnak, Szkévának hét fia is ı́gy tett. De a gonosz lélek visszavágott:

— Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?

Ezzel rájuk vetette magát a megszállott ember, kettőt letepert közülük, s úgy elbánt
velük, hogy ruhátlanul és sebekkel borı́tva menekültek ki a házból.

ApCsel 19,13–16

Jézus neve azonban nem varázsige, ahogyan Jézus sem varázsĺo, manapśag sokan szeretnék
ugyan perzsa hercegnek, vagy indiai fakı́rnak béallı́tani, de ez a śulyos zavarkelt́esi ḱısérlet. Ha
Jézus ḿagus lett volna ḿasḱent viselkedik. Luḱacs evanǵeliuma szerint, elı́télése el̋ott Pilátus
Heródeshez k̈uldte, hiszen elvileg Heródes volt jogosult egy galileai szármaźaśu ember felett
ı́télkezni.

Amikor Heródes meglátta Jézust nagyon megörült. Régóta szerette volna látni,
mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében.

Lk 23,8

Heródes feltehet̋oen h́alás k̈ozönśeg lett volna. Taĺan eĺeg lett volna, ha J́ezus megisḿetli a
kánai mennyegz̋on tett csod́aját és elker̈ulhette volna a ḱınhaĺalt a kereszten. Jézus azonban nem
Heródes udvari ḿagusa ḱıvánt lenni.Ő maga Isten b̈olcsesśege. Szent Ṕal őt hirdetve mondja:

Bölcsességet hirdetünk mi is, de csak a tökéleteseknek. Nem ennek a világnak
pusztulásra ı́télt fejedelmeiét, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hird-
etjük, melyet az Isten öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt senki
sem értette meg a világ fejedelmei közül, mert, ha megértették volna, sohasem
feszı́tették volna keresztre a dicsőség Urát.

1Kor 2,6–8 ([8])
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A dicsőśeg Uŕat keresztre feszı́tett́ek, azonban feltámadt a haĺalból, és az felt́amad́aśaban
való részesed́est ḱınál nek̈unk is. A felt́amad́asba vetett hit a keresztény tańıtás legbels̋o
magj́aban van. Aki ezt nem vallja nem keresztény. A New Age k̈ulönb̈oző irányzatai
nem felt́amad́asŕol, hanem reinkarńacióról, azaz ĺelekv́andorĺasŕol, erre a viĺagra vaĺo újabb
megsz̈ulet́esek ĺancolat́aról besźelnek.

A feltámad́asba vetett hiẗunk a J́ezus Krisztuśaltal adott kinyilatkoztat́ason alapul, azonban
az erre a f̈oldi vil ágra vaĺo visszat́eŕes lehetetlenśege ḿar azÓsz̈ovetśegben is viĺagos. J́ob
könyvében olvashatjuk:

Gondold meg: életem csupán egy lehet, szemem soha többé nem lát boldogságot.
S a szem, amely most lát, soha többé nem lát, kereső szemeddel nem találsz, nem
leszek. Mint a felhő, tovaszáll, eltűnik a távolban, nem tér vissza, akit az alvilág
elnyelt. Házába nem mehet soha többé vissza, és otthona nem látja soha viszont.

Jób 7,7–10

Hasonĺoképpen a Pŕedikátor is meǵallaṕıtja a megholtakŕol:

Soha többé nem lesz részük abban ami a nap alatt végbemegy.

Préd 9,6

Szent Ṕal apostol a Zsid́oknakı́rt leveĺebeńıgy ı́r:

Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána
ı́téletben legyen része, úgy Krisztus is egyszer áldozta föl magát, hogy sokaknak
bűnét elvegye.

Zsid 9,27–28

Az egyetlen f̈oldi élet ut́an k̈ovetkez̋o egyetleńıtéletr̋ol egýertelm̋uen besźel J́ezus az utolśo
ı́téletr̋ol sźoló besźedeiben:

Mert elérkezik az óra amikor a sı́rokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát,
és előjönnek. Akik jót tettek, azért, hogy föltámadjanak az életre, akik gonoszat
tettek, azért, hogy föltámadjanak a kárhozatra.

Jn 5,29

Amikor eljön dicsőségében az Emberfia minden angyalával, helyet foglal fönséges
trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig külön választja őket egymástól,
ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. . . . Ezek örök büntetésre
mennek, az igazak meg örök életre.

Mt 25,31–46
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Lukács evanǵeliumában a d́usgazdagŕol és a szeǵeny Láźarról sźoló példabesźedben is
egýertelm̋uen kider̈ul, hogy mind azüdvösśeg, mind a ḱarhozat v́eglegeśes megv́altoztatha-
tatlan, egýuttal a f̈oldi vil ágt́ol elkülöńıtett állapot. (Lk 16,19–31 )

A Jézussal egÿutt eĺıtélt két köztörvényes b̋unözőre a karma tana szerint alacsonyabb
léteźesi szinten vaĺo újrasz̈ulet́es v́arna, hogy megtisztuljanak. A bűnb́ańo és J́ezusba vaĺo
hitét megvalĺo haldokĺo jobb latort J́ezus nem egy kedvezőbb poźıcióban vaĺo ismételt földi
megsz̈ulet́essel jutalmazza, hanem:

Ezt válaszolta neki: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban.

Lk 23,43

Ugyańıgy Ṕal apostol sem egýuj reinkarńaciós lehet̋ośegben bizakodott, amikor szem-
beńezett a k̈ozelg̋o haĺalosı́télettel:

Az én véremet ugyanis nemsokára kiontják áldozatul, eltávozásom ideje közel van.
A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen
vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr,
az igazságos bı́ró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja
eljövetelét.

2Tim 4,6–7

o o o

A mi korunk sem ḿas, mint az apostolé, ma is hangzatos filozófiákat vagy ĺatványos
csod́akat k̈ovetelnek az emberek:

A zsidók csodajeleket kı́vánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban
a megfeszı́tett Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak
meg balgaság, a meghı́vottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus
Isten ereje, és Isten bölcsessége.

1Kor 1,22–24

Az apostolnak eĺeg volt ez a b̈olcsesśeg. H́ıvő élet́et és reḿenyśeǵet ı́gy összegzi:

Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyer-
hessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem
a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy
megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a
közösséget. Így hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljussak a halálból való
feltámadásra is.

Fil 3,8–11

Szent Ṕalnak eĺeg volt J́ezus Krisztus. Vajon nekünk is eĺeg?
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cs̈uggedtśeg, 3
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megt́eŕes, 5, 9
melancholia, 2

”
minden egy”, 1, 2

monizmus, 1, 2
Moody, R. A., 4, 8
mortificatio, 2

New Age, 1, 2, 6, 12
nigredo, 2
nox, 2

Pál apostol, 9, 11–13

parafenoḿen, 1, 6
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