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Spirytyzm to pogląd uznający istnienie duchów oraz dusz zmarłych i możliwość kontaktu z nimi,
najczęściej przy pomocy mediów, czyli osób szczególnie w tej dziedzinie uzdolnionych, które
pośredniczą w przekazie informacji z zaświatów. Co Bóg mówi na temat spirytyzmu? Biblia mówi: „Nie
będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się
przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.” 3 MOJŻ. 19,31 (BW)

Spirytyzm był bardzo popularny wśród ludów pogańskich w czasach Starego Testamentu. Kiedy Izraelici
mieli wejść do ziemi obiecanej — Kanaanu, Bóg ostrzegał ich, przed tymi pogańskimi praktykami. Biblia
mówi: „Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych
ludów; niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień,
ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani
znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni...” 5 MOJŻ.
18,9-12 (BW)

Ludzie szukają porady u mediów posiadających paranormalne zdolności. Jakie jest prawdziwe źródło
wiadomości przekazywanych przez spirytystów? Wydarzenie w życiu Apostoła Pawła rzuca pewne
światło na ich prawdziwe pochodzenie. Biblia mówi: „A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że
spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła
wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga
Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany,
zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili
wyszedł.” DZ. AP. 16,16-18 (BW)

Kiedy złe duchy, czyli upadłe anioły, które kiedyś żyły razem z Bogiem w niebie, zbuntowały się razem z
Szatanem przeciwko Bogu zostały zrzucone na Ziemię. Biblia mówi: „I wybuchła walka w niebie: Michał i
aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już
dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem,
który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.” OBJ.
12,7-9 (BW)

Bóg potępia i zakazuje uprawiania spirytyzmu, gdyż w trakcie seansów spirytystycznych nawiązywany
jest kontakt ze złymi duchami. Co więcej, w czasach Izraela ludzie uprawiający takie praktyki ponosili
śmierć. Biblia mówi: „A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą
śmierć.” 3 MOJŻ. 20,27 (BW). „A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i
czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga?” IZAJ.
8,19 (BW)
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