Magie a čarodějnictví
„Zapalování ohňů v noci z 30. dubna na 1. května
pochází pravděpodobně z dob, kdy tato noc byla
považována za magickou, kdy se scházeli lidé
používající magické síly (čarodějnice a mágové)
a pomocí magických rituálů se otevírali
duchovním silám.
Na jiných místech se zapalovaly vatry s úmyslem, aby se lidé tímto způsobem
bránili zlu a zaháněli ho od svých domovů.
Pokud jde v současné praxi někde jen o zapálení ohně spojené se společenským
setkáním, tak v tom není problém.
Jisté ale je, že s novou vlnou obdivu k pohanství a jeho zvykům přibývá i těch,
kteří vracejí těmto večerům a s ním spojeným zvykům magický význam.
Neuvědomují si, že se tím otevírají démonickým silám. Na mnohých místech se
konají výslovná zasvěcení malých holčiček, které se oblékají jako čarodějnice, za
účelem probudit jejich magické a čarovné schopnosti. Z tohoto pohledu je lépe se
takových večerů vyvarovat a dětem vysvětlit, že toto s křesťanstvím nemá nic
společného, nebo to může i škodit.
Je také pravdou, že skuteční mágové a satanisté se tuto noc scházejí k magickým
rituálům a vzýváním temných sil. Z toho úhlu pohledu je důležité, abychom my
křesťané nebyli naivní, abychom v žádném případě nepodporovali ani náznak
magického jednání a těmto jevům postavili duchovní hráz svými modlitbami.“
Citujeme ze stránek
odpoved-na-otazku.html
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Biblické základy varování před magií či čarodějnictvím:
VE STARÉM ZÁKONĚ Bůh prostřednictvím Mojžíše dává Izraeli
putujícímu z egyptského otroctví do zaslíbené země tento příkaz, dříve, než
národ vstoupí na slíbené území nového domova. Pohanské oběti, věštění,
čarodějnictví či zaklínačství, doptávání se duchů zemřelých či provozování
jasnovidectví je nazváno ohavností před Hospodinem, které je stiženo
neštěstím – zde vyhnáním ze země:
„Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat
podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by
provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami,
mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává
duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého,
kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti

Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale
držet Hospodina, svého Boha.“ (Dt 18,9-13).
Jeden z Izraelských králů – Menaše- obnovil pohanské kulty a s nimi spojené
věštní, čarování, spiritismus a jasnovidectví. Bible říká, že se dopouštěl toho,
co je v Hospodinových očích zlé. Král byl brzy zajat Asyřany, byl nabodnut
na hák, spoután řetězy a odveden do otroctví. Tam se obrátil zpět k Hospodinu
a hluboce se před ním pokořil a poté se mohl vrátit zpět do Jeruzaléma: „Tak
poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh“ (2 Kron 33,13):
„Své syny provedl v Údolí syna Hinómova ohněm, věštil z oblaků a obíral
se hadačstvím a čarováním, ustanovil vyvolavače duchů a jasnovidce;
dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel“ (2
Kron 33,6).
Prorok Malachiáš hovoří o příchodu Krista. Předtím však nastane období
očisty od modloslužbě mezi její forma patří tyto věci:
„Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje,
křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků, ty, kdo odpírají
právo bezdomovci a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů“(Mal 3,5).
TAKÉ NOVÝ ZÁKON je nesmlouvavý k těmto věcem a zařazuje je mezi
největší hříchy. Nebezpečí těchto hříchů je v tom, že mají nad člověkem velkou
moc zabraňující člověku cestě ke spáse:
„K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to smilstvo, nečistota,
chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy,
ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci.
Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou: lidé, kteří takovéto věci
dělají, nebudou mít podíl v Božím království“ (Gal 5,19-21).
Prvotní církev se setkává s častými projevy magie, která byla využívána
k získání moci nad druhými lidmi, jako tomu bylo u mága Šimona:
„Jeden muž, jménem Šimon (…) dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas
samařský lid; říkal, že v je v něm božská moc (…), která se nazývá Veliká.
Poslouchali ho ve všem proto, že na ně působil svou magií“ (Sk 8,9-11).
V antickém světě měla magie velkou oblibu. V Efezu se mnoho křesťanů, než
se obrátili ke Kristu, zabývalo různými druhy magie a používali k tomu i
různou literaturu. Když se obrátili, udělali sami ze své potřeby následující:
„Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni
dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli
své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát
tisíc stříbrných“ (Sk 19,18-19).
Poslední kniha bible Zjevení svatého Jana hovoří o ranách, kterými bude Bůh
bít tuto zem. Lidé, kteří se však zaprodali světu démonů, magie a těžkých

hříchů jsou tak pevně spoutání, že jim právě toto bude bránit, aby se obrátili a
byli spaseni:
„A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od
výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata,
stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se
pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani
krádeží“ (Zj 9,21).
Citujeme z Katechismu katolické církve (srov. články 1852, 2115-2117,2138)
„Bůh může zjevit budoucnost prorokům nebo jiným světcům. Správný postoj
křesťana spočívá v tom, že se pokud jde o budoucnost, odevzdá s důvěrou do
rukou Prozřetelnosti a vyhýbá se ve vztahu k budoucnosti každé nezdravé
zvědavosti. Nepředvídavost může být nedostatkem odpovědnosti“ (čl. 2115).
„Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání satana nebo zlých duchů,
vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o nichž se neprávem soudí, že odhalují
budoucnost. Uchylovat se k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky,
k výkladu předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, ptát se věštců (médií),
v tom všem se skrývá vůle mít vládu nad časem, nad dějinami a konečně nad
lidmi a zároveň touha naklonit si skryté mocnosti. Je to v příkrém rozporu se
ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme Bohu“ (čl. 2116).
„Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si
skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním,
byť by to směřovalo i k jeho uzdravení (tzv. bílá magie), závažně odporují
ctnosti zbožnosti. Takové praktiky jsou ještě více odsouzeníhodné, jsou-li
spojeny s úmyslem škodit druhým (tzv. černá magie), nebo když se dovolávají
zásahu zlých duchů. Také nošení talismanů je hodno pokárání. Věštění nebo
magie se často užívá ve spiritismu. Proto církev před ním varuje. Uchylování
se k tzv. přírodním léčebním metodám nesmí vést ani ke vzývání zlých
mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti druhých“ (čl. 2117).
Z přednášky P. Vojtěch Kodeta, Th.D.
Co je to okultismus?
Je to praxe i nauka, ve které lidé pomocí nějakých sil stojících mimo lidské
možnosti se snaží domoci nějakého poznání nebo moci v oblastech, kde to
může dát jenom Bůh. Jelikož Bůh tyto praktiky zakazuje, jak jsme viděli
v biblickém rozboru, potom se člověk musí ptát, z jaké zdroje tato poznání či
síly přicházejí! Z hlediska věřícího tyto síly vycházejí od vyšších stvoření,
které se však po svém stvoření Bohu vzepřely. Tato stvoření nazýváme
padlými anděly – jsou to ďábel a jeho démoni. Slovo okultus znamená
tajemný, temný. Okultismus se projevuje jako tzv. tajné nauky, do kterých
jsou postupně uváděni tzv. zasvěcenci.

Co je to magie?
Je to způsob, ve kterém je snaha ovládat skutečnost pomocí temných sil.
Magie bílá říká, že užívá dobré síly, černá prý ty opačné. Není to však pravda.
Magie je jedna a má jen jeden zdroj, kterým však Bůh není, jak jsme již viděli
a jak učí církev. Nelze dělat dobro ze zlých prostředků, tj. od ďábla dobro
nikdy nevzejde. Tedy magie je vždycky špatná, protože je za ní temná síla, i
když se sleduje dobro, nikdy z ní nic dobrého nevzejde, i kdyby byl někoho
uzdraven. Neplatí, že účel světí prostředky a temnými prostředky nelze dobra
dosáhnout. Aby šlo o dobro, musí být cíl i zdroj i prostředky dobra vždy dobré.
Co do obou těchto oblastí patří?
Magie, spiritismus (vyvolávání duchů zemřelých a komunikace s nimi),
léčitelství (nejde o dary Ducha Svatého, že se někdo pomodlí a Bůh ho uslyší,
ale jde o magické praktiky založené na doptávání se „neznámých sil“), New
age (směr nového náboženství), kult komunikace andělů – chanelling; různé
čerpání energií, srovnávání čaker - reiky; nejrůznější relaxace a meditace
(transcendentální meditace, jóga…), čarodějnictví- plašiče temných snů, karty
na výklad skutečnosti, doptávání se virgulí, spirálou, kyvadlem; astrologie,
horoskopy…
Co je to satanismus?
Je to široká škála projevů. Od mladých lidí nosících příslušné symboly,
navštěvující koncerty satanských skupin, přes ty, kteří už se zasvětí zlu
v nějaké satanské sektě, a po ty, kteří se tím skutečně profesionálně zabývají
a na kterých to v běžném životě není vůbec poznat, na venek vystupující jako
naprosto seriózní lidi, ale svůj životní úspěch, vnitřní sílu čerpají od satana.
Příčiny magie
Žijeme v době, kdy se spousta lidí nad životem nezamýšlí. Život běží rychle
a my potřebujeme něco změnit. Buďto se něco dozvědět, abychom měli nad
něčím moc, nebo přímo toužíme nějakou moc nad něčím mít, ať už
k vlastnímu prospěchu, nebo k prospěchu někoho jiného. Pro mladou generaci
je zde ještě jedna oblast, totiž touha něco zakusit. Jenže jsou zážitky, které
dokážou člověka ovlivnit na celý život. Když se začnou brát drogy, člověk
může okusit a jít dál, ale může se stát, že i první zkušenost je tak silná, že se
z jejího vlivu člověk už nikdy vlastními silami nemůže dostat a bude třeba
péče mnoha odborníků, kteří z toho budou člověka postupně dostávat. Některé
zkušenosti již nejdou jen vzít zpátky a ovlivňují lidský život natrvalo. A právě
ta zkušenost s těmi temnými silami, které se skrývají za celou oblastí
okultismu, magie, satanismu je ta, která poznamenává člověka trvale. A není
jiná možnost, jak se z této zkušenosti dostat, než přijít k Bohu a skutečně
prosit o pomoc. Lidé mají představu, že přestanu nějakou věc dělat a ona mi
přestane škodit. Není to, jako když přestanu pít, a on se mi vyčistí organismus.
Protože jde o duchovní oblast, která zůstává v člověku vepsána, narušena.

Tak, jako špatné rozhodnutí člověka nazývané hříchem. To také jen tak ze
sebe nemůžeme smazat.

Co magie nabízí?
Úspěch, zbohatnutí, moc nad svým životem, životem druhých lidí, zdraví; vše,
co nabízí tento svět. Člověk si usnadní život bez ohledu na to, jaký to má
dopad na jeho celkový život. Dobro, které se jeví jako momentální dobro, je
dobrem jen zdánlivým. V něčem mi to pomůže, ale v něčem podstatnějším
uškodí.
Co magie způsobuje?
V následujícím výčtu se ale neříká, že kdo má tyto symptomy, je zatížen pouze
v důsledku magie, okultismu či satanismu. Samozřejmě se pro každý symptom
najde medicínské vysvětlení. Ale pokud jich je již více, potom může člověk hledat
zdroj v již zmíněném. I když sám někdo tyto věci nekonal, tak se tyto věci
přenášejí v rodině i po celé generace. Nyní ty symptomy (7 oblastí):
- Duchovní otupělost – člověku duchovní věci již nic neříkají, až k tomu, že
mu to činí velký odpor, pociťuje rouhavé myšlenky apod. Tam, kde se
většinou věřící cítí dobře, on ne. Když se hovoří o duchovních věcech, daný
člověk jakoby vypne, nebo usne.
- Oblast nutkání k něčemu zlému, které bere svobodu.
- Oblast mnohých narušených vztahů, velký vnitřní neklid, neschopnost
odpuštění, nedostatek soucitu. Člověk jen hledí na svůj prospěch.
- Závislosti na čemkoliv (drogy, alkohol, hry, léky, či různé zvrácenosti
pornografie,…).
- Strachy a fobie nejrůznějšího druhu (z nemoci, ze smrti, z budoucnosti,
z hmyzu…).
- Různé psychické problémy (smutky, strachy, deprese, nespavost,
halucinace…).
- Přitažlivost okultních a magických věcí, sklon k mysticismu.
Stojí tedy za to, jít ke kartářce, vyhrát něco málo ve sportce a poté vnést do svého
života či života své rodiny mnohé z těchto symptomů? Pokud se to někoho týká,
vězme, že je zde Bůh, který má moc nade vším. Je třeba si však přiznat svá špatná
rozhodnutí, nebo rozhodnutí svých předků v této oblasti, vyznat se z toho a
požádat o modlitbu za osvobození z těchto oblastí.

