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Co to jest spirytyzm?

Spirytyzmem nazywamy wszelkie dą

żenia, aby duchy zmarłych wywołać i przez 

styczność z nimi rozmaitych rzeczy się do

wiedzieć, które od oczu zwyczajnego czło

wieka są zakryte. _Dążenia te są tak stare 

jak ród ludzki sam. W 1. księdze Samue- 

lowej (23, 7—20) czytamy, że Saul, widząc 

królestwo swoje zagrożone przez ]Filistynów, 

radził się najprzód Pana, co ma uczynić; ale 

Pan mu nie odpowiedział ani przez sny, ani 

przez urym, ani przez proroki. Z powodu 

tego udał się Saul do niewiasty w Endor, 

mającej ducha wieszczego, a ta wywołała 

ducha Samuela, który królowi powiedział: 

)P.an poda Izraela z tobą w rękę Filistynów, 

a jutro ty i synowie twoji ze mną będziecie, c

Pomiędzy poganami trudnią się tą sprawą 

czarownicy czyli guślarze i wieszcze, pod

czas gdy nasz spirytyzm ludzi do tego uspo

sobionych nazywa )średnikami albo medjamif. 

Pomiędzy chrześcianami nabrał spirytyzm 

większych rozmiarów dopiero od 50 laty,
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gdy niejaki uczeń szewski w Ameryce, imie

niem Davis, wpadł w sen magnetyczny i 

zaczął z duchami rozmawiać. Z Ameryki 

dostał się spirytyzm do Europy, gdzie się 

wnet rozmaite kółka zwolenników utworzyły. 

Dziwne rzeczy sobie opowiadano. Na ży

czenie zgromadzonych zaczęły meble tań

cować, stoły znaki dawać, a nawet na przy

gotowanym papierze pisać, stołki po ścia
nach łazić, instrumenta muzyczne same od 

siebie grać i t. p. Jedni powiadali, że to 

jakieś siły dotąd niezbadane, magnetyczne; 

ale drudzy widząc, że znaki otrzymane od

powiadały rzeczywistości, skłaniali się do 

wiary, że to są duchy zmarłych, otaczające 

nas ze wszystkich stron.
W ostatnich kółkach powstało życzenie, 

aby w jaki sposób z nimi wstąpić w sty
czność. Ów Davis wskazał drogę do tego 

przez sny magnetyczne i zaniedługo powstały 
z pierwotnej zabawki na mocy objawień du

chów nowe zapatrywania — ba nawet nowa 

religia, tak, że ktoś ze zwolenników już 

sobie pełen radości wykrzyknął, wołając: 

) Brama, Buda, Jupiter, Jehowa, Chrystus — 

oni wszyscy się muszą naszej religii poddać !c
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Co to są sny magnetyczne albo 
hypnoza?

Sny hypnotyczne albo magnetyczne są 

to sny, pozbawiające człowieka jego własnej 

woli, jak zwyczajne sny, ale utrzymujące 

zmysły jego w czynności. Magnetyzowany 

człowiek musi to czynić, co mu inny roz 

każe, albo na co on sam przedtem myśli 

swe skierował. Powie się mu, że widzi konia, 

chociaż konia niema, albo, że muzyka gra, 

to słyszy muzykę, chociaż muzyki niema; 

że pachną fijołki, to czuje woń fiołków, cho

ciażby mu kto czosnek trzymał pod nosem — 

że jest zimno, to mu jest zimno, chociażby 

przy piecu siedział. Na pewnem przedsta

wieniu w Cieszynie widzieliśmy, jako hypno- 

tyzowany chłopiec kręcił sobie wąsa, któ

rego nie było — inny golił sąsiada warzecha, 

jak najlepszy golacz czyni to brzytwą — 

trzeci mówił o chorobie bydła, chociaż o niej 

nie wiedział, czwarty nawet kradł zegarki 

i pierścienie jak prawdziwy złodziej. Spiry- 

tyści używają takich snów, aby ciało uśpić, 

a ducha przeprowadzić do stanu pozagrobo

wego, co nazywają: smateralizacyąc albo 

jrozdzieleniem . Zgromadzenie rozpoczyna
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się śpiewem, modlitwą i przemową ze 

strony kierownika, w której się życzenia wy

rażają, z jakim duchem sobie chcą pomówić. 

Podczas tego wpada ten lub ów w sen i za

czyna opowiadać, co widzi lub słyszy, przy 

czem się nieraz zdarza, że kierownik musi 

śpiącemu pomagać albo zdania jego popra

wiać. Wpadnie więcej osób w taki sen, to 

mówi jedna za drugą, albo nawet jedna roz

mawia z drugą.

Objawienia w tej drodze otrzymane są 

dla spirytystów nową ewangeliją. Po

nieważ w kółkach swoich Pismo święte czy

tają, dlatego też i objawienia ich zawierają 

zapatrywania chrześcijańskie ?— wraz z na

ukami niebiblijnemi, jako to: usprawiedliwie

nie przez uczynki, przechodzenie duszy 

w inne ciała, oczyściec i t. p. Istnie

jące wyznania i porządki kościelne są im 

zgorszeniem, które trzeba znieść ; prawdziwe 

odkupienie może tylko spirytyzm ludzkości 

przynieść. On będzie uzdrawiał chorych jak 

niegdyś Chrystus uzdrawiał, on uczyni zwo

lenników swoich prawdziwymi apostołami, 

posiadającymi moc nad chorobami i języ

kami. Pod jego berłem połączą się wszyst

kie narody i będzie jedna owczarnia i jeden 

pasterz. ___ _
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Co mamy o snach myśleć?

Sny hypnotyczne mają tylko dla lekarza 

pewne znaczenie, ponieważ mogą zastąpić 
miejsce narkozy. Tak samo nie podlega wąt

pliwości, że za pomocą hypnozy można pewne 

choroby wyleczyć, ale doświadczenie uczy, 

że choroby te znów powracają, gdy się czło

wiek ze snu obudzi. Natomiast jest dowie

dzioną rzeczą, że hypnoza częściej używana, 

rozdrażnia i niszczy nerwy i prowadzi w końcu 

do obłąkania. Pod względem moralnym niema 

hypnoza nijakiej wartości, bo pozbawiwszy 

człowieka własnej woli, czyni go tylko na

rzędziem innych wpływów, a co do religij

ności, to można sny nawet pomiędzy jej 
wrogów zaliczyć. Chrystus i apostołowie, 

opowiadając ludowi tajemnice królestwa nie

bieskiego, nigdy nie używali do tego nijakich 

snów — ale mówili oko w oko i twarzą 

w twarz — jedynie tylko z natchnienia Ducha 

św. Spirytyści odwołują się na wyrok 2 Kor. 

lO, l: a Gdym jest przytomnym, jestem po

korny, lecz gdym nie jest przytomnym, je

stem śmiałyc — ale to nie ulega wątpli

wości, że na tern miejscu tylko o iobecnością 

i i nieobecnością Pawła jest mowa.
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Z innej strony niepoliczone są wyroki 

Pisma św. niesprzyjające snom (Mat. 1 3, 25 ; 

Mat. 26, 40 ; Mar. 14, 37; Łuk. 22, 46 ; Efez. 5, 

14 ; 1 Tes. 5, 6) i napominające do trzeźwości 

i czuwania (Mat. 24, 42 ; Mat. 26, 41; Mar. 

13, 37, 33 ; 1 Kor. 16, 13 ; Kol. 4, 2 ; 1 Tes. 

5, 6; 1 Piotr 5, 8; 1 Kor. 15, 34; 1 Piotr 

l, 13; 1 Piotr 4, 8; 2 Tim. 2, 26; Obj. 16, 15). 

Jak zgubny wpływ wywarły sny na rozwój 

reformacyi, opowiada Merle d’Aubigne, tom 3-, 

strona 29. i następujące.

ieśli tu działają duchy, tedy jakie 
duchy?

Ale przypuśćmy, że spirytyści we swo

ich snach rzeczywiście z duchami rozmawiają 

i od nich objawienia otrzymują. Cóż to 

mogą być za duchy? Dobre, na żaden spo

sób nie, bo co nam Pan chciał objawić, to 

nam już w Ewangelii św. objawił, jak stoi 

napisano: )Badajcież się pism, albowiem się 

wam zda, że w nich żywot wieczny macie, 

a one są, które świadczą o mnie? (Jan 5, 39). 

s-Pismo nie może być skażone? (Jan 10, 35). 

tlż od dzieciństwa umiesz Pisma święte,
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które cię mogą uczynić mądrymi (2 Tim 

3, 15—16). )Ale choćbyśmy i my albo 

anioł z nieba opowiadał wam Ewangelją 

mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech 

będzie przeklęty? (Gal. l, 8). )Mając Moj

żesza i proroków, niechże ich słuchają; po

nieważ Mojżesza i proroków nie słuchają, 

tedy choćby kto zmartwychwstał, nie uwie

rzą? (Łuk. 16, 29—31). Z tego można łatwo 

poznać, że nawet aniołowie albo dobre duchy 

nie mają mocy wbrew woli Bożej się lada 

komu pokazywać albo też człowiekowi 

zdradzać tajemnice Boskie i przekręcać 

Pismo święte. Taką zuchwałość posiadają 

tylko nieposłuszni duchowie kłamstwa i 

złości, o których czytamy (Efez. 6, 12), źe 

)nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale 

przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchno- 

ściom, przeciwko dzierżawcom świata ciem

ności wieku tego, przeciwko duchownym 

złościom, które są wysoko ? (Obacz: 2 Moj. 

22, 18; 5 Moj. 18, 9-12; 3 Moj. 19, 31 ; 

2 Król. 21, 2, 6, 9, li; 1 Kron. 10, 13-14; 

Dzieje 16, 16—18; Gal. 5, 19-21; Jak. 

2, 19 ; Objaw. 21, 8).

Przypatrzmy się tylko onemu duchowi 

Samuela, którego czarownica wywołała. Czy 

to zaiste mógł być duch Samuela? Pan nie-
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chciał Saulowi dać odpowiedzi sani przez 

sny, ani przez urym, ani przez prorokiń ; już 

dlatego Samuel nie mógł sobie inaczej po

stąpić, jak Bóg chciał, boby był zgrzeszył 

Ale tam się nie rozchodziło o ducha Samu- 

elowego, owszem tylko o ducha djabelskiego, 

który imieniem Samuela przemawiał, i mie
szając prawdę z nieprawdą nawet Saula 

okłamał, prorokując Saulowi i synom jego 

na )jutro c śmierć, podczas gdy synowie ojca 

swego jeszcze długo przeżyli.

Jak złe duchy z człowiekiem po
stępują?

Szatan, chcąc człowieka pozyskać, nie 

pokazuje się mu nigdy w właściwej postaci, 

ale zawsze w postaci anioła (2 Kor. 11, 14) 

lub jakiego dobrodzieja, korzystając ze sto

sunków, ile tylko może. Do Ewy, podziwia

jącej owoce na drzewie dobrego i złego, po

wiedział: )Bóg wie, źe któregokolwiek dnia 

z niego jeść będziecie, otworzą się oczy 
wasze, a będziecie jako bogowie, znający 

dobre i złet (L Mojż. 3, 4—5). Chrystusowi 

łaknącemu dał radę: )Jeśliś jest syn boży,
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uczyń, aby się te kamienie stały chlebemc 

(Mat. 4, 3) Spirytystom pokazuje najprzód 

kilka ciekawych rzeczy, jako to: meble tań

cujące, stoły dawające znaki, ołówki piszące, 

instrumenta muzyki grające i t. d., aby naj

pierw ciekawość w nich wzniecił, a potem 

im obiecuje królestwa i państwa, moc nad 

chorobami i językami, nowy świat i nowe 

niebo, jedną trzodę i jednego pasterza pod 

berłem spirytyzmu — ale pod tym warun

kiem, że człowiek upadnie na kolana i ukłoni 

mu się, t. j., że opuści Chrystusa i jakiemuś du

chowi służyć będzie. Dlatego mówią: )Precz 

ze wszystkimi węzłami, które człowieka z Chry

stusem łączą; precz ze chrztem św., bo to 

tylko wymysł księży czyli ,namiestników4, 

precz z wieczerzą Pańską, bo to ,pieczony 

bóg4, precz z wiarą, bo uczynki usprawiedli

wiają, a co jeszcze niedoskonałego, to 

oczyściec poprawi. Pismo św. ma tylko o 

tyle znaczenie, o ile się z temi zapatrywa

niami zgadza; w czem się zaś nie zgadza, 

to można łatwo ,duchownie4 przekręcić, aby 

się zgadzało, c Człowiek, szukający cudów i 

znamion, aby mógł uwierzyć, zamiast po

wiedzieć z Chrystusem : )Idź precz, szatanie  

(Mat. 4, lO), przyjmuje to wszystko jako 

nową ewangelię i pisze się na to, jakby
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wszystko to, co dotąd było ludziom j drogą 

prawdą , było wierutnem kłamstwem. Komu 

nie przychodzi na myśl wszystko to, co 

Pismo św. o fałszywych prorokach (Jer. 14, 

14; Jer. 23, 16; Mat. 24, li; Mar. 13, 22; 

Mat. 7, 15; 1 Joh. 4, l) powiada, którzy 

Pismo św. fałszować (l Tim. 4, 1 ; 2 Petri 

2, 1} 2 Kor. 4, 2), nabożeństwa opuszczać 
(Żyd. 10, 25), poselstwo Chrystusowe poni

żać (l Jan 4, 1—3) i dążenia szatańskie pod

pierać będą? (Obj. 12, 12; 1 Joh. 2, 18; 

2 Joh. l; 2 Tes. 2, 10; 2 Piotr 2, 10; 
Obj. 13, 16 —17.)

0o czego prowadzi spirytyzm?

Nie podlega wątpliwości, że spirytyzm 

jest niezdrowym objawem życia umysłowego 

i prowadzi do upadku. Pewien urzędnik, 

który się przez pól roku spirytyzmem za

jmował, popadł w ciężką chorobę nerwową 

i musiał kilka tygodni w zakładzie przepę

dzić, aby się wyleczyć ; inny widział ducha 

we śnie, który go w nocy wołał na ulicę. 

Na schodach pośliznął i złamał sobie nogę. 

Pewna niewiasta, która długie lata )średni-
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czyła  z duchami, zwaryowała, a nikt nie 

był w stanie, ani lekarz ani spirytyści ją wy

leczyć. W domu obłąkanych, dokąd ją 

w końcu zaprowadzono, widziała ustawicznie 

duchów ją prześladujących. Kilka razy 

uciekła i rzuciła się pod wozy na ulicy, aż 

po dł’ugich cierpieniach umarła.

Pewien wdowiec otrzymał przez ime- 

djumc uwiadomienie od ducha swojej żony, 

że się mu nie będzie lepiej powodziło, póki 

się na nowo nie ożeni. Na zapytanie, którą 

niewiastę ma poślubić, usłyszał imię samego 

medjum. Wdowiec się zgodził, lecz małżeń

stwo wypadło tak źle, że się już po krótkim 

czasie musieli rozwieść. Później się skarżył 

przed duchem pierwszej żony, a ona mu 

odpowiedziała, że mu nigdy takiej rady nie 

dała. Moglibyśmy jeszcze bardzo wiele po

dobnych przykładów przytoczyć, lecz dosyć 

na tych. Niejaki redaktor Fr. Whitnej 

w Nowym Yorku przez długie czasy wyda

wał pismo spirytystyczne i był na czele 

tego ruchu. Potem przekonawszy się, że 

spirytyzm jest nadzwyczaj szkodliwym i czło

wieka na stopień nierozumnego bydlęcia po

niża, wyrzekł się swego przekonania. Ten 
pisze :  Życzemy, aby nasze osobiste doświad

czenia stały się dla tych, co jeszcze pod
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ciężarem tego zabobonu wzdychają, napom

nieniem, aby się zawczasu odwrócili, nim 
będzie za późno, c

Co mamy czynić?

Pismo święte wyraźnie uczy, że nie- 

masz w nikim innym zbawienia i niemasz 

innego imienia danego ludziom, przez które- 

byśmy mógli być zbawieni (Dzieje 4, 12), 

oprócz Jezusa Chrystusa, )wczoraj i dzisiaj 
i tenże na wieku (Żyd. 13, 8); a choćby 

anioł z nieba zstąpiwszy chciał inną ewan- 

gelję opowiadać mimo tę, ma być przeklętym. 

Chrześcianinowi więc nie potrzeba ani snów 

ani duchów, aby się więcej dowiedział niż 

się według woli Bożej dowiedzieć może ; 

tego trzeba tylko, aby trzymał, co ma, 

i korzystał dla zbawienia swego. Ruch 

spirytystyczny jako ruch religijny niema 

nijakiej przyszłości, bo nie jest z Boga i musi 

zniknąć jak podobne zjawiska już po krót

kim czasie znikły. Niebo i ziemia przeminą, 

ale słowa moje nie przeminą (Mat. 24, 35) 

a Kościoła Jezusowego ani bramy piekielne 

nie przemogą (Mat. 16, 18).
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