Konference pracovníků s dětmi v Církvi bratrské – Brno, Kounicova 15 (5.dubna 2008)
Seminář děti a okultismus
Osnova semináře:









Úvod
Výchozí body - předpoklady
Vlivy z rodiny (výchova, okultní dědictví po rodičích, prokletí) (cca 10min)
Vliv světa
(duchovní střet, média, okultní praktiky, škola) (cca 10min)
Služba církve (výchova, vysvobození ze zajetí, spolupráce s rodiči) (cca 10min)
Vystrojení dětí (Lukáš 10:19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele,
takže vám v ničem neuškodí.) (cca 10min)
Svědectví a náš osobní příklad (svědectví o vítězství v Ježíši Kristu, jak v osobním vyznání, tak
v praktických vítězstvích jako povzbuzení pro děti, které mají následovat své rodiče a vedoucí) (cca 10min)
Otázky, dotazy, zkušenosti – diskuse nad tématem (cca 10min)

Úvod:
To téma je poměrně široké a není možné v cca 1 hodině postihnout všechny aspekty tohoto tématu a tak
jsem vybral jen některé, které pokládám za důležité, ale i s tím vědomím, že se nestihnu dotknout celé té šíře
tématu.
Do sborů Církve bratrské přichází stále více lidí z nevěřícího prostředí a to jsme jistě i rádi, že nějak dochází
k naplňování Velkého poslání, ale má to souvislost s tím, že i děti (nehledě na dospělé) mají co do činění
s okultismem. Rodiče uvěří, chodí do sboru a děti do nedělky a najednou máte v nedělce nebo v dorostu dítě,
které je pod nějakým takovým vlivem. Také společnost dává zelenou okultismu v podstatě na všech frontách.




Výchozí body – předpoklady

 Co je okultismus ? (ze slovníku)
Z lat. occultus - tajný, skrytý. Každá okultistická nauka vychází z toho, že kromě rozumu a racionality jsou
neznámé síly – nadpřirozené síly, které působí ve světě. Tyto síly mohou být vnímány a chápány jen málo lidmi
(medium). Pojem značí také tajnou vědu nebo formu magie. Při okultních praktikách se využívá schopnosti
mimosmyslového vnímání některých jedinců. Křesťanské církve vždy potíraly jakékoli formy okultismu.
 Co je okultismus ? (Co myslím okultismem já, když o něm budu mluvit…)
Okultismem rozumím jaké ko-li praktiky, skrze které jsme ve spojení s nadpřirozenem, ale ne skrze Boží
vedení (biblickou praxi) ale naopak skrze praktiky, které Bůh v Písmu označuje za ohavnost.
 Působení ducha antikristova ve světě a varování pro církev….
1 Janův 2:18 Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho
antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.
1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho
falešných proroků vyšlo do světa.
>>> zkoumejte „duchy“ (nebo také vliv) zda jsou z Boha (to je příkaz, naše povinnost)
>>> musíme předpokládat, že působí duch antikristův, který „bojuje“ proti Kristu
(chce zaujmout jeho místo, tedy chce být uctívám místo pravého Krista – Pána Ježíše)
 Do nadpřirozeného světa – rozměru nadpřirozena jsou jen dvě „vstupenky“
a) legálně s Božím doprovodem a pod Boží ochranou
b) bez Boha, bez Boží ochrany, napospas mocnostem
>>> lidé se nechtějí poddat Bohu (poslouchat ho), ale chtějí mít zkušenost s nadpřirozenem a to je nebezpečné…
 Co říká o okultismu Boží slovo ?
Deuteronomium 18:10 Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm,
věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj 11 ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů
zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. 12 Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v
ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. 13 Budeš se
dokonale držet Hospodina, svého Boha. 14 Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a
věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.

1/4

Libor Trousil

Konference pracovníků s dětmi v Církvi bratrské – Brno, Kounicova 15 (5.dubna 2008)
 Vliv z rodiny (výchova, okultní dědictví po rodičích, prokletí)
> špatná výchova (děti jsou vystavovány nedobrým duchovním vlivům typu pohádky, kde je prvek nebiblický
prvek nadpřirozena (vodníci, čarodějnice, čerti atd.), falešným duchovním vzorům typu Harry Potter, pokémoni,
v podstatě vše co nějak usiluje o dětskou duši, aby děti k tomu vzhlížely nebo tomu projevovaly určitou úctu.
> okultní dědictví po rodičích
Někdy skutečně byli rodiče zapleteni do okultismu a jejich dítě si nese určité následky. (rodiče byli nějak
zapleteni ve spiritismu, východních náboženstvích, jógy, věštění atd.)

Deuteronomium 5:7 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 8 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je
nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 9 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu
sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého
pokolení těch, kteří mě nenávidí, 10 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má
přikázání zachovávají.
> prokletí
V podstatě každé prokletí začíná vzdorem – neposlušností Božího slova.
1 Samuelova 15:23 Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi
zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále."
Čím zásadnější neposlušnost – vzdor tím je dopad větší – horší. Zejména ve věcech – hříchu, kde ve SZ byla za
tyto věci smrt – ukamenování. Jedním z takových to věcí je právě modloslužba – nebo-li služba falešným
bohům.

Vliv světa
>>> Je třeba děti získat včas pro Krista – děti jsou schopné pokání a přijetí Krista a odpuštění hříchů…


Přísloví 22:6 Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.
Efezským 3:17 a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
18 mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: 19 poznat Kristovu
lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.
To je nejlepší prevence. Potom je ale také třeba, aby děti věděly, jaké nástrahy okultismus klade a proč je to
hřích a jaký je dopad těchto praktik…
 Různé formy „okultní nákazy“
1) Přímá spolupráce s někým kdo tyto věci provozuje (návštěva spiritisty, léčitele, astrologa, vykladače
karet)
2) Vlastní aktivita v dané oblasti.
Sám o něco takového usiluje, nebo to pasivně dovoluji praktikovat na sobě. Pasivita
jak osobní, tak ve vztahu k ostatním dětem.
3) Symboly
Dejme pozor na vliv symbolů a znaků v životě dětí. Děti často chtějí nějak vyjádřit svou příslušnost ke
skupině, někdy nevědomě, někdy vědomě a můžou se tak zaplést s něčím, co může mít okultní pozadí,
protože daný znak je zároveň symbolem nějakého učení, nebo je obecně chápán jako „reprezentativní
znak“ nějakého vyznání.
(Pentagram, svastika, ank – Nilský kříž, obrácený kříž, anarchie – A v kruhu, hořící kruh, had,
drak, všelijaká mystika (úplněk atd.), Budha, bohyně…, čarodějnice, 666, duchové, satan, ďábel,
démoni, Pokémoni, tetování atd., …)
2 Paralipomenon 17:2 Do všech opevněných judských měst dal vojsko a na judském území i v efrajimských
městech, která dobyl jeho otec Ása, umístil výsostné znaky.
4) Vlastnictví klatých předmětů
Jozue 7:11 Izrael zhřešil. Přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých klatbě,
kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. 12 Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí
se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli klatbě. Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu
nevymýtíte to, co propadlo klatbě.
(znamení zvěrokruhu, amulety, talismany, měsíční kameny, různé náboženské sošky atd.)
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5) Vystavení negativnímu prostředí
Děti vystavené nadměrnému násilí (např. v televizi, filmu, ve hrách), smyslnosti, jinému náboženství atd.
(např. indiánství ve formě šamanismu) se mohou dostat pod negativní vliv určitého nadpřirozena.V tomto
smyslu mnohé negativní věci organizují přímo školky, školy atd. Je třeba se nebát konfliktu a biblicky se
dětí zastat.
Služba církve
Církev má v tomto smyslu jedinečnou a nezastupitelnou úlohu. Kristus se mimo jiné také zjevil proto (přišel
proto), aby zmařil skutky ďáblovy.


1 Janův 3:8 …Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Je třeba vyučování o těchto věcech jak v nedělce, dorostu, ale třeba i na úrovni sboru
je třeba, aby děcka slyšely co o tom to tématu říká Boží slovo.
Potřebují slyšet ale konkrétní věci třeba typu: Je dobré se nechat tetovat ? Je dobré se dívat na to a na to
? Je dobré číst horoskopy ? Opravdu potřebují konkrétní varování.
Nebojte se děti vést k obrácení, aby vydaly svůj život Kristu.
Je třeba se zajímat o to co se děje ve škole, doma, s kamarády a modlit se za děti a věřím že Bůh dává
příležitost rozpoznat, že se případně něco negativního děje.
Když rozpoznáte již nějaký začátek případného negativního vlivu, tak se za to určitě modlete, za
konkrétní Boží vedení v té věci a pak se spojte určitě s rodičema. Pokud vás vyslechnou tím lépe, když
budou spolupracovat tak je výborné když ne nebojte se to svěřit kazateli.
Je-li v tom souhlas rodičů, nebo alespoň nějaký „konsensus“, tak je dobré dítěti vysvětlit o co se jedná a
jaké to má dopady. Děcka jsou vnímavá a kolikrát ochotná se modlit a činit pokání, věci vyznat jako
hřích. Potom je třeba se modlit za rozvázání z konkrétního okultního vlivu ve jménu Pána Ježíše. Pokud
je to něco co vnímáte jako mimo vaší kompetenci spojte se s kazatelem nebo s někým ze staršovstva.

Symptomy vlivu…
> Objevují se ve tvém životě divné – nadpřirozené věci a není jisté, že jsou z Boha ?
> Nemůžeš se bez problémů modlit ?
> Nemůžeš bez problémů chválit Boha ?
> Máš problémy s kritikou a vzdorovitostí vůči Bohu ?
> Je ve Tvém životě divná skepse a nechuť ?
> Je ve Tvém životě divná únava, divná ospalost, divné nemoci ?
Nemusí, ale může jít o nějaký vliv okultismu. Není dobré z toho dělat hned nějaké „dogma“, ale modlit se, ať
Pán Ježíš zjeví případně příčinu co je za tím.

 Vystrojení dětí
(Lukáš 10:19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem
neuškodí.)

>>> I malé děti, které vydaly život Kristu, jsou schopné odmítnout věci, které jsou okultně zatížené, potřebují
však příklad nás dospělých ať už rodičů, nebo vedoucích v církvi.
>>> Modleme se v tom za ně, ať se nebojí říkat ne na tyto věci, žehnejme jim ať mají dobré vzory a opouští
vzory negativní.
>>> Nebojme se jim říkat svědectví (úměrně věku) jak jsme nad podobnými věcmi zvítězili my.
>>> Povzbuzujme je, aby jejich víra rostla a oni byly silnější v Kristu.
 Svědectví a náš osobní příklad
>>> (Svědectví o vítězství v Ježíši Kristu, jak v osobním vyznání, tak v praktických vítězstvích jako povzbuzení
pro děti, které mají následovat své rodiče a vedoucí je pro děti velmi důležité, protože potřebují vědět, že to jde)
>>> Děti nás potřebují vidět i v praxi (samozřejmě je nemůže brát ke všemu, ale potřebují růst v určité odvaze a
zkušenosti).
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Závěr

a) Společnost kolem nás nemá rozlišení „duchů“, proto budeme tedy pod tlakem okultismu a stejně tak
naše děti (skrze média, školky, školy atd.)
b) Víme z Písma, že již působí „duch antikristův“, který působí proti Ježíši Kristu a chce zaujmout jeho
místo. Tedy obezřetnost je na místě.
c) V Kristu je jak prevence, tak řešení případného vlivu okultismu.
d) Toto téma nepodceňujme, ani nepřeceňujme, ale věci zkoumejme a rozsuzujme.
Ať Vám v tom Pán Ježíš žehná ☺.



Otázky, dotazy, zkušenosti – diskuse nad tématem
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