
 

TRAUKSME – OKULTISMS!!! 
 

Bīstama nezināšana par māņticību un zīlēšanu 
 
Mēs dzīvojam tumsas pasaules ielenkumā, to norāda arī Dieva Vārds, ka šīs pasaules valdnieks ir 
sātans (Jāņa 12:31; 14:30). Sātana viena no lielākajām pievilšanām ir cenšanās radīt ilūziju, ka 
viņa nemaz nav. Bet, ja cilvēki tic, ka sātana nav, tad viņš kā neredzamais var sevišķi brīvi 
darboties. Remdenība, formāla ticība, dzīve bez garīgas cīņas un uzvaras pār grēku, garīgums, 
kas netiek skaidri definēts, ved tumsā un arī šajā virzienā ir dinamika – arvien dziļāk , no spēka 
uz spēku. To varam redzēt arī izklaides industrijā, kas bagātīgi jau ieplūdusi mūsu zemē no ASV, 
Japānas, Anglijas u.c. Daļu no šīm lietām mēs saprotam ar terminu okults. (<lat. Occultus 
`slepens`, `apsplēpts`), ar ko domājam parādības, darbības vai notikumus, kas šķietami atkarīgi no 
cilvēka neparastām spējām, taču ir saistīti ar pārdabisku dēmonisku spēku klātbūtni. 

 
Saskares punkti. 
 

Ar māņticības palīdzību sātans iemidzina cilvēku apziņu un ietin savus upurus kā 
necaurredzamā miglā, lai tos varētu vieglāk pazudināt. Taču ir izteikti saskares punkti, kur 
cilvēks var nonākt kontaktā ar dēmoniem. Tā ir Dieva aizliegta saskares meklēšana ar ļauno garu 
pasauli, ko piedāvā okultisms. Visas okultās parādības var ietvert vienā no trim kategorijām:  

(Vairāk par to var lasīt žurnāla „Labā Vēsts” 1992.g. Nr.6) 
 

1. Nākotnes pareģošana - astroloģija, kas ir viens no stiprākajiem sātaniskajiem 
līdzekļiem, kas apmuļķo pat veselas tautas, horoskopi, kāršu likšana, hiromantija – 
zīlēšana pēc rokas, numeroloģija un laimīgo un nelaimīgo datumu ievērošana, laimes 
liešana, monētu mešana, sapņu tulkošana ar dažādu sapņu grāmatu palīdzību, zīlēšana 
pēc mēness, saules, mantika – zīlēšana pēc ārējām pazīmēm, kas var atnest laimi vai 
nelaimi (melnais kaķis, skursteņslauķi, pakavs, sadauzīts trauks, zvanoņa ausī, 
nošķaudīšanās, putnu kliedzieni u.c.), zīlēšana ar svārstu- auklā iekārtu gredzenu vai 
kādu citu svērteni(rīve), lai noteiktu slimības, to ārstēšanu, zudušu lietu vai cilvēku 
atrašanās vietu, āderes u.tml. Pareģošanas tehnika bieži mainās, bet ļaunais gars un 
spēks, kas atrodas aiz tā, paliek viens un tas pats. 
 

2. Maģija – mēģinājums gūt ietekmi pār cilvēku, dzīvnieku un augu valsti, lietojot 
ekstrasensorus līdzekļus un okultas ceremonijas. Te ietilpst buršana, pat ļaunprātīgi 
lietojot Bībeli un krusta zīmi kā buršanas līdzekli, apvārdošana, pat citējot Bībeli. Ir uguns 
vārdi, asins apturēšanas vārdi, kārpu nodzīšanas izdarības ļauni piesaucot Dievu u.tml. Ar 
dažādiem maģiskiem vārdiem un rituāliem piesauc laimi vai novērš nelaimi – spļaujot pār 
plecu, pieklauvējot pie galda vai koka, turot īkšķi kulakā, nēsājot maciņā zivs zvīņas, 
kastaņus kabatā vai īpašus akmeņus un Zodiaka zīmes kā rotaslietas kaklā vai gredzenu 
pirkstā u.tml. Laiku skaitīšana, kad ko darīt vai nedarīt. Baltā maģija aizsedzas ar 
vārdiem labdabīgs, pasludinot sevi par labdari, kas palīdz cilvēkam. Šī maģijas forma ir 
vairāk izplatīta, lai gan te darbojas tie paši pārdabiskie spēki, jo sātans izliekas par 
gaismas eņģeli. Baltais burvis bieži lieto kristiešu terminoloģiju, daudzos gadījumos dēvē 
sevi par kristieti, bet šos pārdabiskos spēkus – it kā par saņemtiem no Dieva. Pie baltās 
maģijas var pieskaitīt ekstrasensu un dziednieku darbību, daudzas alternatīvās 
ārstniecības metodes kā hipnoze, homeopātija un magnētisms, bioenerģijas, dažādus 
fetišus – maģiski apburtus un uzlādētus priekšmetus (sāls, cukurs, tauki, arī bērnu 
rotaļlietas un spēles tiek izmantotas šim nolūkam) un apvārdotus amuletus, kas rada 
graujošu iespaidu uz to īpašnieku personībām.  



Melnā maģija apzināti un pilnīgi konkrēti sadarbojas ar velnu, lai godkārīgos nolūkos 
veiktu nedabīgas lietas un rādītu brīnumus. Tā lieto sesto un septīto Mozus grāmatu, 
kurām ar Mozu nav nekā kopīga, Lorbera un tamlīdzīgas pārdabiskā veidā uzrakstītas 
grāmatas. 
 

3. Spiritisms – garu izsaukšana, kontaktēšanās ar mirušo gariem ar starpnieka – medija 
palīdzību, šķīvīšu griešana, galdiņu dancināšana, melnās vai pīķa dāmas izsaukšana, ar ko 
bieži nodarbojas tieši pusaudžu meitenes kā ar nevainīgu, interesantu eksperimentu. 

 
 
Saskares punkti ar dēmoniem iespējami arī mākslā, literatūrā, mūzikā un kino. 
 
Ļaunuma pielūgsme sākas ar vienkāršu laika veltīšanu tam. Tādēļ ir tik svarīgi, ko lasa, klausās 
mūsu bērni, kādas spēles spēlē, ko dara brīvajā laikā, ar ko satiekas, par ko runā un ko skatās. 
Ieslēdzot TV, varam pārliecināties, ka gandrīz katrai multiplikācijas filmai, ko bērni skatās, ir 
burvestības jēga vai fons. „Graujošu iespaidu uz vēl nenobriedušiem bērniem atstāj kinofilmas, 
kuru galvenie varoņi meditē pēc austrumu paraugiem, cīņā izmanto psihiskās enerģijas lādiņus, 
maģiskos zobenus, sātana pentagrammas. Arī bērnu multfilmu un datoru spēļu galvenie personāži 
ir dēmoni, pūķi, raganas un burvji. Šie tumsas tēli kļūst par neatņemamu bērna fantāzijas 
sastāvdaļu.” (A. Iesalnieks „Jaunā laikmeta(New Age) vecā seja” 1993)  
 
 Ir nepieciešams bērniem izskaidrot, kas notiek uz ekrāniem, no kurienes nāk šie sižeti un tēli 
(piem. Harijs Poters), un kas ir to autors, kura mērķis ir mūs pievilt un pazudināt. Taču nereti TV 
darbojas kā elektroniskā aukle, kad vecākiem šķiet, ka tai laikā bērns ir mierīgs, aizņemts un 
nodarbināts. Bet par kādu cenu, ar kādu saturu tiek piepildīta viņa dvēsele?  
 
Dž. Makdauels un D. Dejs grāmatā Kāpēc gaidīt? sniedz faktus par spēcīgo saziņas līdzekļu 
ietekmi „Tas, kas dod sabiedriskajiem saziņas līdzekļiem tādu varu pār jauniešiem, ir laika 
daudzums, ko viņi tiem velta. Vidēji pirmskolas vecuma bērns patērē vairāk laika, skatoties 
televizoru, nekā universitātes students, uzturēdamies auditorijā. Kāds pētījums liecina, ka 
pirmskolas vecuma bērns skatās televizoru divdesmit stundas nedēļā, bet pamatskolēns – divdesmit 
divas. Gulēšana ir vienīgā nodarbošanās, kas aizņem vēl lielāku laika tiesu. Līdz astoņpadsmit gadu 
vecumam viņi pavadīs vairāk laika ekrāna priekšā nekā jebkur citur, ieskaitot skolu. Cits pētījums 
atklāj, ka līdz izlaidumam vidusskolēns caurmērā 22000 stundu pavada skatoties televizoru, tas ir 
divreiz ilgāku laiku nekā skolā divpadsmit gadu periodā.” 
 
Kurš kontrolēs? 
 
Uzlīmes, fiškas, tetovējumi, kārtis u.c. ar briesmoņu un dēmonu simboliem saistītas lietas kalpo 
kā fetiši, jo ir ziņas, ka, nēsājot tās sev līdzi vai uzlīmējot uz miesas vai lietām, bērni naktī pat sāk 
smakt, viņus pārņem uzmācīgas domas, ārdīšanās, neadekvāta uzvedība. Piemēram, uz jugijo 
kārtīm, katras pokemonu kartītes ir nedabiska radījuma un viņa specifisko spēku apraksts, un 
tie ir: dusmas, inde, uguns, nejūtības lāsts, sajukums, paralīze un miegainība, dažnedažādu sāpju 
izraisīšana, hipnoze, svešu domu lasīšana, teleportācija (priekšmetu pārnešana ar prāta spēku). 
  
Mums ar visu nopietnību un atbildību jāizvērtē, vai mēs kontrolēsim saturu tam, ko bērni skatās 
TV, spēlē datorā un laiku, ko tie pavada pie ekrāniem, vai arī to pārraidītais saturs kontrolēs 
mūsu bērnu uzvedību tagad, vēlāk arī dzīvi un beidzot likteni Mūžībā. Labs piemērs ir Izraēlas 
pirmais ķēniņš Sauls. Tai laikā, kad viņš bija uzticīgs Dievam, viņš attīrīja savu valsti no visiem 
zīlniekiem un burvjiem, tos izdzenot no zemes (1. Sam. 28:3). 
 
 
 



 
Ko Dievs saka par burvjiem. 
 
Bībele viennozīmīgi atklāj jebkādu burvestību sātanisko izcelsmi un stingru Radītāja aizliegumu 
saskarties ar šo sfēru, jo tam vienmēr seko cilvēkam nekontrolējamas un neparedzamas sekas. 
Mūsu pašu labā Dievs brīdina: „Jums nebūs zīlēt nedz burt.. Negriezieties pie pareģiem, 
netaujājiet zīlniekus, nemeklējiet tos, ka jūs ar tiem nesagānāties, - Es esmu tas Kungs, 
jūsu Dievs!” (3. Moz. 19: 26,31) 
 
Kādēļ tāds stingrs aizliegums – jums nebūs – gluži kā baušļos? 5.Moz.29:29 tas tiek paskaidrots: 
„Noslēpumainās lietas visas pieder tam Kungam, mūsu Dievam, bet atklātās lietas ir 
darītas zināmas mums un mūsu bērniem; tās domātas mūžībai, un lai mēs pildītu visus šīs 
bauslības vārdus.” Viss, ko Dievs grib, lai mēs zinām, ir atklāts Viņa Vārdā – Bībelē. Mums nav 
jātaujā nedz zīlnieki, nedz jālasa horoskopi, bet gan jāstudē Svētie Raksti, tad mēs iegūsim 
izpratni par savu pagātni, tagadni un arī nākotni, gudrību dzīvot un atšķirt labu no ļauna, to, kas 
nes svētību dzīvei un to, kas maz pamazām posta, līdz pazudina cilvēka dvēseli un miesu. Bībele 
šo aizliegumu saskarties ar okultām parādībām min atkārtoti: „Lai tavējo starpā neatrastos 
neviens pats, kas .. zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz 
burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo visi, 
kas dara šīs lietas, piekopj negantību tā Kunga acīs.” (5.Moz.18:10-12) 
 
Horoksopi sagatavo augsni. 
 
„Un, ka tu nepacel savas acis uz debesīm, uzlūkodams sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, 
visus zvaigznāju pulkus debesīs, un ka tu neliecies kārdināties un nekrīti ar savu vaigu 
pie zemes to priekšā, un lai tu tiem nekalpo” (5. Moz. 4:19) 
 
Viens no izplatītākajiem okultisma veidiem šobrīd ir astroloģija un horoskopi, kuri sagatavo 
augsni, lai cilvēka dvēsele ar jo lielāku spēku pieķertos arvien bīstamākiem okultisma paveidiem. 
Daudzi cilvēki šodien koķetē ar velnu, aizraujoties ar astroloģiju. Horoskopi kā narkotiku 
saturošs pulverītis slepus piebērts ēdienam, pavisam atklāti tiek pievienoti vai ikkatram preses 
izdevumam. Daudzi tos lasa it kā blēņojoties, sakot, ka tās ir muļķības, un tomēr lasa. Bet 
„pulverītis” izdara savu – rada sākumā neapzinātu vēlmi pēc vēl un Dieva Gara neapgaismots 
cilvēks pieņem nākošo piedāvājumu. 
 
Kristīgajā radio izskanējusi ziņa, ka Latvija ieņem otro vietu Eiropā okultisma izplatībā. Arvien 
lielāka sekošana pret kristīgo ticību vērstām mācībām pat pašu kristiešu vidū ir viena no pēdējo 
laiku pazīmēm. „Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies 
maldu gariem un dēmonu mācībām, padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam 
pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi apzīmēta”(1. Tim. 4:1-2) 
 
Zinātnieku viedoklis. 
 
Iesaku pārlasīt žurnāla „Labā Vēsts” (2001.jūn./jūl.) publicēto interviju „Horoskopi ir līdzīgi 
narkotikai”, kur LZA korespondētājloceklis, Latvijas Universitātes Astronomijas institūta 
direktors Arturs Baltvilks-Grīnhofs iesaka astroloģiju saukt par astromaģiju, jo tā degradē 
cilvēku. Viens no visslavenākajiem astronomiem Johanness Keplers skaidri pateica, ka 
astroloģija ir astronomijas dumjā meita. Par to, ka astroloģija nav zinātne, jau 1975. gada 
septembrī uzstājās 186 izcili amerikāņu zinātnieki, kā arī 18 Nobela prēmijas laureāti, paziņojot, 
ka pieņēmumam „zvaigznes var pareģot nākotni un iespaidot cilvēka dzīvi” nav ne mazākā 
zinātniskā pamatojuma. Arī Britu enciklopēdijā tā nosaukta par pseidozinātni. Astroloģija 
nepieļauj izvēles brīvību, bet padara cilvēku par skrūvīti kosmiskajā mašinērijā.  
 



Nepaklausības sekas. 
 
Okultismā iesaistīties pamudina tieksme pēc izklaidēšanās un jautras laika pavadīšanas, parasta 
ziņkārība, nemaz nepadomājot par sekām un neticot tam, bieži arī bailes no nelaimes vai 
slimībām, un meklējot risinājumu savām problēmām. Darot okultas lietas mēs izaicinām un 
apvainojam Dievu, jo negriežamies pēc palīdzības pie Viņa (2.Lk. 33:6; Jes.8:19). Par griešanās pie 
zīlniekiem un pareģiem ietekmi uz cilvēku dzīvi varam lasīt Jesajas 8:22 „Lai viņi skatās uz 
augšu vai uz zemi, visur tiem pretī raudzīsies tikai nomāktība bēdās un tumsa; viņus visus 
pārņēmis izbaiļu pilns drūmums, un viņi maldās necaurredzamas nakts tumsībā.” Dievs 
brīdina par sekām, ja šis aizliegums tiks pārkāpts: „Un kas griezīsies pie zīlniekiem un 
pareģiem, lai ar tiem kopā ielaistos netiklībā, to Es uzlūkošu ar dusmīgu vaigu un viņu 
iznīcināšu no viņa tautas vidus.”(3. Moz. 20:6)  
 
Cilvēks, kurš savās vajadzībās pievēršas okultiem līdzekļiem, sadarbojas ar velnu. Vai viņš to 
zina vai nezina, vai viņš to grib zināt vai negrib – saite ir radīta! Taču velns par šo palīdzību ņem 
ļoti dārgu maksu. Šīs lietas izsauc lāstu, kas sabojā visu tālāko dzīvi. Sekas tam ir neticība, Dieva 
zaimošana, pretošanās un riebums pret Dieva vārdu un lūgšanām, nomāktība, kas draud ar 
nervu pārpūlēšanu, traumas, slimības, nelaimes, strīdi, ļaunums, personības dalīšanās, atriebības 
kāre, vajāšanas mānija, ārdošs nemiers, bailes, rēgi, šausmīgas uzmācīgas domas, balsu 
dzirdēšana, uzbudināmība, kas noved līdz ārprātam un noziegumam, gaismu redzēšana, krampji, 
nenormāla dzimumtieksme līdz perversijām, briesmīga lādēšanās un reliģisks neprāts, apsēstība 
no dēmoniem, un iznākums – briesmīgs gals ar neizsakāmām bailēm no nāves. Un nekādas 
cerības...  
 
Ārsti nevar palīdzēt, tā kā šīs saslimšanas nav fiziskas, bet gan dēmoniskas, kas ir okultisma 
grēka sekas. Pēc smaguma pakāpes tās var iedalīt: 1)atkarība, 2)depresija, 3) ļaunprātība, kad 
cilvēks nav spējīgs vairs domāt par labo, bet priecājas par ļauno (piem. „emo”). Statistika rāda, ka 
pieaug uz slepkavībām un pašnāvību orientētu bērnu skaits 4)apsēstība, kad ļaunie gari iemājo 
cilvēkā, nosaka viņa rīcību un kontrolē gribu. Apsēstība var būt gan vieglā formā, gan ļoti smagā, 
kas nereti beidzas ar nāvi. (Par to visu izsmeļošāku informāciju var atrast grāmatās: D. V. Hūvers 
Kā atbildēt okultismam? un Dž. Makdauels, D. Stjuarts Okultisms. Kristietim dotā vara pār tumsas 
spēkiem.)  
 
Jāņa atklāsmes grāmatā varam lasīt, ka burvjiem būs sava daļa degoša sēra uguns jūrā; tā ir 
otrā nāve, kas ir elle (Atkl. 21:8, 22:15) Buršana Bībelē ir iekļauta miesas darbu sarakstā blakus 
elku kalpībai, izlaidībai, nešķīstībai, netiklībai u.c., un tie, kas to piekopj, nevar iekļūt Dieva 
valstībā (Galat 5: 19-21) un tiks mūžīgi šķirti no Dieva. Vieglprātīgi vai nezinoši cilvēki mēdz 
pasmieties par to, uzskatot to par slimas fantāzijas augli. Viņi rūgti maldās! Kas tā runā, nepazīst 
šo ļauno spēku, vai arī ir jau iekļuvis tā tīklos. 
 
Vienīgā cerība. 
 
Taču mums ir cerība – Jēzus Kristus. Mēs varam gūt virsroku pār sātanu vienīgi atrodoties Dieva 
aizsardzībā. Apustulis Pāvils saka: „Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā 
sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību 
panākama taisnība un ar mutes liecību – pestīšana, jo Raksti saka: „Neviens, kas uz Viņu 
paļaujas, nepaliks kaunā.” (Rom. 10:9-11)  
 
„Dzirdot par šiem tumsas darbiem, mums var rasties jautājums: Kā pasargāt bērnus no baismīgā 
ļaunuma? Uz šo jautājumu vispareizāko atbildi dod kāda bijusī ragana Irēna Parka, kura nožēloja 
savus grēkus, atgriezās pie Kristus un ir sarakstījusi grāmatu Godājiet Dievu: „Vienīgie bērni, kurus 
es, ragana būdama, nevarēju samaitāt, bija tie, kas nāca no kristīgām ģimenēm, kuru vecāki lūdza 
Dievu par saviem bērniem.” Cik patiesi un nopietni mēs lūdzam Dievu par saviem bērniem, 



mazbērniem, tuviniekiem, par savu draudzi, tautu – šinī tumsas spēku darbības laikā? Par to der 
padomāt!” (A. Iesalnieks. Jaunā laikmeta vecā seja) 

  
Ja savu dzīvi piepildīsim ar Dieva Vārda patiesību, mūs nevarēs tik lēti pievilt. 

 

Praktiski padomi. 
 
Ko darīt, ja esam jau iekļuvuši šajos tumsas valgos? Nepieciešama atklāta saruna ar mācītāju, 
aizlūgšanas, ikdienas lūgšanas un Bībeles lasīšana, kā arī sadraudzība ar citiem kristiešiem kāda 
draudzē. Citēšu B.A.Hesa padomus no grāmatas Maldu Tīklā: „Ticīgajiem no šīm lietām jāturas 
tālu prom un jāatmasko maldu mācība, stāstot patiesību un uzsverot, ka Kristum ir uzvara. Bet 
tiem, kas iesaistījušies okultās darbībās, es došu dažus priekšlikumus : 
 
Pirmkārt: ir atklāti jānožēlo sava iesaistīšanās okultismā un jāuzticas Kristum. „Daudzi, kas bija 
kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus.”(Ap.d. 19:18) 
 
Otrkārt: ir jāiznīcina visas grāmatas un materiāli, kas saistās ar okultismu. „Un labs skaits to, 
kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu 
priekšā.” (Ap.d. 19:19) 
 
Treškārt: pēc tam, kad cilvēks būs izpildījis pirmos divus noteikumus, viņam no visa tā ir jāturas 
pēc iespējas tālāk, lai atkal netiktu ievilkts atpakaļ. 
 
Ceturtkārt: ir ieteicams lūgt Dievu kopā ar citiem ticīgiem, jo okultisma varu pār cilvēku ir ļoti 
grūti lauzt. „Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. 
Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēk.5:16)” 
 
Vienmēr atcerieties, ka okultisms – lai arī cik nevainīgi, nezinoši vai labprātīgi sācies – ir 
izaicinoša pretošanās Dievam. Mūsu uzdevums nav izzināt visas okultās darbības metodes, bet 
gan sātana darbošanās veidu kopumā. Viņa darbība ietver ne tikai tiešus, neslēptus melus, bet 
arī maskētu un veiklu krāpšanu. Tādēļ mums katram personīgi pašam jāiepazīst Dievs caur Jēzu 
Kristu un jātuvina Viņam citi. Bībelē teikts, ka cilvēkam pašam jāatbild par sava dzīves ceļa izvēli. 
Ikviens no mums tiek aicināts izšķirties šodien, kam kalpot: Dievam vai sātanam. Trešās iespējas 
nav. Abas šīs valstības atrodas savstarpējā pretestībā, tomēr Jēzum Kristum ir uzvara. Šaurais 
ceļš ir tas skaistākais un aizved Godībā, platais ceļš ir tikai šķietami skaists un aizved pazušanā. 

 
Pēc preses materiāliem sagatavoja Aija Grīnberga 
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