P. Elias Vella
Hlavné myšlienky z prednášok exorcistu P. Eliasa Velly z Malty

Prístupové cesty diabla
Je potrebné, aby sme tzv. zavreli okná a dvere, aby diabol nemohol vstúpiť, aby sa nemohol
zmocniť mysle a srdca človeka.

1. Hriech
Pamätajte na to, že diabol je niečo ako zúrivý pes priviazaný na dlhej reťazi. Keď nevstúpim
do priestoru, ktorý je vymedzený dĺžkou reťaze, diabol mi nemôže ublížiť. Ale ak prekročím
hranicu a vstúpim, potom riskujem, že na mňa zaútočí. Každým hriechom takto prekračujem
diablovu hranicu. Preto prístupovou cestou pre diabla je pornografia a sexuálne zvrátenosti:
cudzoložstvo, nečisté skutky s inými ľuďmi, homosexualita, lesbizmus, atď. Ďalej
alkoholizmus, obžerstvo, drogová závislosť, hra o peniaze a iné závislosti (aj nezdravá
závislosť na človeku – viď Jer 17,5). Inou prístupovou cestou môže byť kriminalita a
násilie. A jedným z hlavných vchodov je okultizmus, satanizmus, hriechy proti 1.
Božiemu prikázaniu (viď ďalej).

2. Vnútorné zranenia
Diabol môže použiť ako prístupovú cestu aj naše hlboké vnútorné zranenia. Je veľmi
dôležité, aby sme boli uzdravení z hlbokých zranení zo svojej minulosti. Väčšinou z týchto
hlbokých zranení nie sme vinní, ale diabol, pretože je náš nepriateľ, využíva naše slabosti.
Môžem uviesť niekoľko prípadov, v ktorých ide o vnútorné zranenia. Napríklad žena, ktorá sa
dopustila potratu. Ide, vyzná svoj hriech vo sviatosti zmierenia a je jej odpustené, ale v jej
srdci stále zostáva rana. Niekedy môže krvácať celé roky. Pre túto ranu sa môže stať žena
agresívnou alebo sa naopak dostane do depresie, bude plná strachu. Môže začať odmietať
sama seba, odsudzovať sa, pohŕdať sebou. Začne si myslieť, že Ježiš ju vlastne nemôže
milovať, že jej nemôže odpustiť, a tak sa dostáva do depresie. Pre diabla je veľmi jednoduché
využiť takúto situáciu. On príde a bude ju ešte viac presviedčať, že ju Boh nemá rád, že nie je
vôbec hodná toho, aby jej bolo odpustené, že zo svojej depresie nemôže byť uzdravená. Alebo
na ňu bude útočiť, aby bola agresívna a plná hnevu. Vidíte, že aj keď už žena nenesie vinu,
pretože jej bolo odpustené, napriek tomu potrebuje vnútorné uzdravenie, uzdravenie tejto rany
v srdci. Inak sa táto rana stane dverami, kadiaľ vchádza diabol. Kým nedôjde k uzdraveniu,
nemôže dôjsť ani k oslobodeniu.
Každý z nás si nesie so sebou zranenia zo svojho uplynutého života. Sú napríklad ľudia, ktorí
boli v detstve sexuálne zneužívaní a táto rana v ich srdci nie je ešte uzdravená. Možno si
nesieme vo svojom srdci veľa strachu. Koreň tohto strachu je niekde dávno v minulosti.
Možno je v nás skrytý hnev voči Bohu, pretože sa nám zdá, že je nespravodlivý, keď dopustil
určité situácie. Možno v sebe máme hnev voči sebe samému, pretože neprijímame svoje
vlastné telo, neprijímame svoju ženskosť alebo svoju mužskosť, svoju sociálnu situáciu, svoje
postavenie, svojich rodičov. Sebaodmietanie môže vzniknúť už pred narodením, a to
neprijatím zo strany rodičov (nechcené dieťa, nechcené pohlavie). Často vidíme, že naši
rodičia nás nemilovali tak, ako by nás mali milovať. Ale ak reagujeme na tieto zranenia
trpkosťou a neodpustením – otvárame dvere diablovi. Satan je zosobnená nenávisť. Ak nájde
v človeku atmosféru nenávisti a trpkosti – je tam doma.
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Navrhujem tiež, aby bola na uvedenie zlých vecí z minulosti človeka do poriadku, slúžená
svätá omša. Modlitba za oslobodenie, rozviazanie, musí ísť ruka v ruke s modlitbou za
vnútorné uzdravenie. Často ľudia, ktorí si prídu pre modlitbu za oslobodenie, potrebujú skôr
modlitbu za vnútorné uzdravenie. Niekedy sa môže dokonca stať, že človek žiada o
rozviazanie len preto, aby upútal pozornosť. Preto je treba veci skúmať a rozlišovať.
Pri modlitbe za uzdravenie začínate pozývať Ježiša Krista, aby sa stal Pánom každej oblasti
života toho človeka. Napríklad, aby sa stal Pánom okamihu počatia, mesiacov tehotenstva,
aby bol Pánom mužskosti alebo ženskosti toho človeka, a pod. Je to niečo veľmi jednoduché,
ale pritom sa môžete dostať do bodu, keď je reakcia človeka až zúrivá. V tej chvíli musíte
akoby položiť ruku na ranu, ktorá krváca. Teraz ste našli koreň veci. To je veľmi dôležitý
moment. Nájsť koreň – znamená mať kľúč na vyriešenie mnohých problémov. Niekedy to
potom vyžaduje čas a niekoľko stretnutí s týmto človekom, aby bola rana uzdravená.
Je tiež dôležité modlitbou pretrhnúť zväzky s minulými pokoleniami. Napríklad s rodičmi,
ktorí sa zaoberali okultizmom, alebo s inými, s ktorými hrešili sexuálne, prevádzali
okultizmus, na ktorých je nezdravo citovo naviazaný a pod. Vnútorne človeka oslobodzujeme
cez vnútorné uzdravenie a zvonku odsekávame putá k iným ľuďom, ktorí by tomuto človeku
mohli škodiť. Nielen aktom vôle toho človeka, ale mocou Ježiša Krista, vedieme človeka k
tomu, aby povedal: V mene Ježiša Krista sa zriekam všetkých pút s X. Y. Prídeme k
momentu, keď tento človek potrebuje odpustiť nejakým ľuďom. Musíme si uvedomiť, že keď
niekomu odpustíme, sme od neho oslobodení. Pokým mu neodpustíme, sme s ním zviazaní a
na ňom závislí. Potom je potrebné odpustiť samému sebe a ďakovať Bohu za to, aký alebo
čím ten človek je. Potom nasleduje sviatosť zmierenia, a až potom modlitba za oslobodenie.
Ako ste si všimli, môže to byť celkom dlhý proces. To však neznamená, že u každého človeka
sa vyskytnú súčasne všetky tieto štádiá. Musíte ich však mať na mysli.

3. Okultizmus
Treťou prístupovou cestou diabla je okultizmus. Veľakrát je pre nás ťažké rozlíšiť, ktoré
metódy sú či nie sú okultné. Okultizmus je akousi satanovou arénou. Je to čisto jeho pole.
Pretože v okultizme ti ponúka moc. A pre neho moc je tou najdôležitejšou vecou.
Do okultizmu môžeme zaradiť čiastočne aj satanizmus, špiritizmus, čarodejníctvo,
kúzelníctvo, veštenie a množstvo ďalších vecí. V jednej pasáži z Biblie je jasne odsúdený
satanizmus, okultizmus a špiritizmus. Je to v 5. Knihe Mojžišovej 18,9… V okultizme je
cieľom odtiahnuť tvoj pohľad od Ježiša. Čo vám poviem, bude možno znieť divne, ale je to
pravda. Diabol vám môže pomôcť robiť skutočne aj dobro (čiastočne), ale za
predpokladu, že ťa tým odtiahne od Ježiša. On vám môže dať dokonca aj moc
uzdravovať za predpokladu, že sa prestanete dívať na Ježiša. On dokáže robiť aj
zázraky. Preto svätý Augustín hovorí: „Ak vidíš zázrak, najprv zisti, či pochádza od diabla,
alebo od Boha.“ Naplnenie Duchom Svätým poznám na človeku nie podľa toho, aké má
charizmy, ani nie z dobra, ktoré charizmami spôsobuje, ale jedine podľa ovocia Ducha
Svätého. Ovocím Ducha Svätého je láska, radosť, pokoj, vernosť, tichosť, sebaovládanie atď.
(Gal 5, 22). V okultizme človek Ježiša Krista vo svojom živote nepotrebuje, hľadá moc a
spásu v sebe alebo v iných ľuďoch.

Boha už nepotrebuješ?
Diabol je schopný dať vám niečo dobré, ale veľmi čiastočné. Nemôže ponúknuť uzdravenie
celého človeka. Skutočne sa stretávame s mnohými ľuďmi, ktorí zažili uzdravenie od
liečiteľa, neskôr však prichádza buď iná choroba (choroba sa presťahuje), s ktorou si
nikto nevie dať rady, či depresia, chorobné pocity viny, strach a vnútorné napätie. Keď
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ku mne prichádzajú ľudia s takýmito problémami, veľmi často zistím, že prišli do styku s
určitými liečiteľmi alebo veštcami. Liečiteľ môže uzdraviť len časť tvojho tela, ale nemôže ťa
uzdraviť ako celého človeka (ducha, dušu a telo). Snahou diabla je presvedčiť ťa, že
nepotrebuješ Boha, pretože všetku moc a energiu máš v sebe. Hnutie Nový vek (New Age)
má už v Spojených štátoch a v západnej Európe milióny nasledovníkov. Vypadá veľmi
nevinne. Pomáha ti odhaliť sily, ktoré máš v sebe, a sily v prírode. Prívrženci tohto hnutia
hovoria, že veria v boha. Ale kto je ten boh, v ktorého veria? To nie je jediný Boh Otec, Syn a
Duch Svätý, dokonca ani Alláh moslimov, Adonai židov, či hinduistický boh Šiva. Je to boh,
ktorý je v prírode, a preto aj v tebe. Je to boh, ktorého ty sám tvoríš skrze svoju silu. Nakoniec
budeš počuť: Nehľadaj Boha mimo seba, ty sám si Boh! Sám v sebe si všemohúci,
nepotrebuješ Boha, aby ťa zachraňoval. Tvoje spasenie spočíva v tom, že odhalíš a rozvinieš
sily, ktoré máš v sebe.

Mágia
Možno sa budete diviť, keď vám poviem, že Praha je jedným z troch miest na svete, v ktorých
sa najviac praktizuje biela mágia. Vyplynulo to z výstavy mágov a kúzelníkov, ktorá
prebiehala nedávno v Turíne. Ďalšími centrami bielej mágie sú Turín a Lyon.
Čierna mágia sa najviac pestuje znovu v Turíne, v Chicagu a Londýne. Za čiernu mágiu
považujeme to, keď sa prostredníctvom kúzelníka, zaklínača a pod. uvaľuje na iného človeka
kliatba, privoláva sa zlo. Robí sa to vzývaním zlých duchov. Opýtate sa: Môže mi teda niekto
takto uškodiť, bez toho, že by som sa mohol brániť? Môžem vás uistiť, že všetky čarodejnice
na Malte na mňa veľakrát vysielali svoje kliatby a zaklínadlá, a neuškodili mi. Nemusíte sa
ničoho báť, pokým sme chránení Bohom cez ozajstnú modlitbu a sviatosti. Ak nie som pod
Božou ochranou, diabol mi môže uškodiť, pretože to robí veľmi rád. Ale nemá žiadnu moc
na synmi a dcérami Božími, ktorí sú verní Ježišovi Kristovi. Preto je našim cieľom
evanjelizovať a priviesť ľudí k Ježišovi, pretože tým sú chránení.
Biela mágia je veľakrát oveľa nebezpečnejšia než čierna mágia, pretože ňou môžeme byť
ľahko klamaní. Diabol tu prichádza a chce, aby sme si mysleli, že zlá vec je dobrá. Prídete
k takému mágovi alebo liečiteľovi a na stenách uvidíte sväté obrázky alebo kríž, takže sa
necháte oklamať a myslíte si, že stojíte pred svätým mužom, ktorého cieľom je len
služba ľuďom. Určite, nemôžeme týchto ľudí odsudzovať, ale nemôžeme schvaľovať, čo
robia. Niekedy nestačí len dobrý úmysel. Nestačí sa len modliť. Je potrebné tiež počúvať
Boha.

Liečitelia
Je potrebné rozlišovať tri typy liečiteľov.
Sú uzdravovatelia, ktorí uzdravujú v mene Ježiša Krista. Kedykoľvek napríklad
organizujem bohoslužby za uzdravenia, pripomínam: „Ak budete uzdravení, chváľte za to
Boha. Ak sa neuzdravíte, ja s tým nemám nič spoločného, pretože ja sám vás nemôžem
uzdraviť. Ja nerozumiem Božím plánom. Ja nechápem, prečo Boh jedného človeka uzdraví a
druhého nie. Ale budem sa modliť s vami a chcem pozvať aj vás, aby ste sa k nemu modlili za
uzdravenie. Ale tým, kto uzdravuje, je jedine Ježiš Kristus.“
Potom sú ľudia, ktorí sa snažia uzdravovať cez svoje psychické sily a cez tvoju vieru,
ktorú do nich vkladáš. Čím viac veríš v schopnosti liečiteľa, tým viac si disponovaný pre
uzdravenie. Títo ľudia neuzdravujú v mene Ježiša Krista, ale vo svojom vlastnom mene.
Skutočne môžu mať moc uzdravovať, ale uzdravujú čiastočne, nie celého človeka. Možno ti
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uzdravia ruku, ale nedajú ti pokoj do srdca, často pravý opak. Pomôžu telu a uškodia duši. Sú
veľmi nebezpeční.
Tretí typ liečiteľov je ešte nebezpečnejší. Sú to tí, ktorí používajú na uzdravenie určité
predmety. Tu už ide o jasný okultizmus. Dávajú ľuďom napríklad kamienky, amulety,
semená rastlín, zrnká kadidla, olej, niečo, čomu hovoria svätená voda, soľ atď. Títo liečitelia
sa snažia napodobňovať Cirkev v tom, že používajú cirkevné symboly a sväteniny. Keď
žehná olej kňaz, robí tak prostredníctvom modlitby, ktorú mu určila Cirkev. Pritom posvätený
olej nemá moc sám v sebe, ale ide o modlitbu, ktorá za ním stojí. Pre veštcov však má olej
alebo iný predmet moc sám v sebe. Ak chodíme k liečiteľom, ktorí používajú špirály,
kyvadielka, kamene a pod., môžeme si byť istí tým, že ide o okultizmus. Znovu opakujem:
neodsudzujeme jednotlivých ľudí. Môže sa stať, že takýto človek robí niečo zlého bez toho,
že by to vedel. Ale, ak je to v rozpore s Božím slovom, nemôžeme schvaľovať to, čo robí.
Viem, že s tým, čo hovorím, veľa ľudí nebude súhlasiť. Dokonca ani niektorí kňazi nepoznajú
nebezpečenstvo týchto vecí. To sa nedeje len u vás, ale po celom svete. Napríklad, keď som v
Taliansku, veľakrát musím povedať laikom, aby k určitým kňazom pre pomoc nechodili.
Viem, že nepostupujú správnym spôsobom, pričom ich nechcem súdiť. Musíme dávať pozor
tiež na prútikárstvo. Hlavne, keď ide o ľudí, ktorí chcú prútikom hľadať chorobu človeka
alebo kladné a záporné zóny. Určite je dobré nechať si svoje domy požehnať a to nech je naša
ochrana pred všetkým negatívnym. Ochrana nášho domu nemôže spočívať napríklad v
nejakom kúsku kovu alebo plastovej krabičke. To je potom veľmi jasný okultizmus. Sú ľudia,
ktorí sú veľmi senzitívni a môžu zistiť, či na nejakom mieste existujú určité škodlivé prúdenia
či sily, ale potom našou ochranou je to, že tieto priestory zasvätíme Ježišovi. Myslím, že
skutočne môžu existovať ľudia, ktorí majú niečo ako tzv. šiesty zmysel. Ale musí byť
vložený úplne do rúk Ježišových. To platí aj o našom rozume, srdci, fantázii, pamäti.
Musíme ich zasvätiť Ježišovi Kristovi.

Horoskopy, znamenia zverokruhu
Neviem, ako sú u vás populárne horoskopy. Na Západe ich neustále nachádzame v televízii a
v ďalších masovokomunikačných prostriedkoch a veľa ľudí sa nimi s veľkou vážnosťou
zaoberá a vkladá do nich všetku svoju dôveru. Je to veľmi stará praktika a už prorok Izaiáš
(47, 12-13) sa astrológom vysmieval a hovoril ľuďom, aby im neverili, aby verili Bohu a
jemu zverili svoju budúcnosť.
Poverou je tiež nosenie znamení zverokruhu. Kresťan musí vydávať svedectvo, že verí
Ježišovi, a nie svojmu znameniu zverokruhu. Keď vám určité znamenie pre vašu ochranu
dá nejaká čarodejnica, to je veľmi riskantné. Je to modlárstvo, keď tento predmet uctievate.
Ak niečo takého nosíš ako predmet, ktorý si niekde kúpil v bižutérii, v tom nie je žiadny
hriech. Ak sa však jedná o kresťanov, hovorím im, aby znamenia zverokruhu zložili, lebo
takto nevydávajú svedectvo, že sú pokrstení ľudia a že patria k Ježišovi Kristovi.

Alternatívna medicína
Ešte niekoľko slov k alternatívnej medicíne, pretože v sebe niekedy môže skrývať okultizmus.
Alternatívna medicína nie je zlá sama o sebe, ale bohužiaľ mnohé jej metódy sú staré okultné
praktiky alebo obsahujú okultné prvky. Okultizmus sa tu skrýva pod vedeckými názvami, aby
ľahšie získal našu dôveru a rešpekt. Bol som napríklad veľmi prekvapený, keď som si prečítal
zoznam okultných praktík, ktorý vytvorila Asociácia kresťanských terapeutov v Londýne.
Asociácia je zložená z lekárov, psychiatrov, psychológov, kňazov a zdravotníkov a ďalších
odborníkov, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o človeka. Zistil som, že do tohto zoznamu
vložili aj akupunktúru alebo jogu. Hovoril som si, prečo?
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Akupunktúra pre mňa vždy vyzerala veľmi nevinne, ale dozvedel som sa, že za ňou pôvodne
stojí náboženstvo pochádzajúce z Číny. Pre majstrov akupunktúry z Orientu znamenal každý
vpich ihly vzývanie jedného špecifického čínskeho boha. Tým nechcem povedať, že
akupunktúra je okultizmus. Myslím si, že pokiaľ akupunktúru používa nejaký západný lekár
bez najmenšieho úmyslu dostávať pacienta pod ochranu nejakých božstiev, nemôžeme to
nazývať okultizmom. Ale pokiaľ akupunktúru praktizuje niekto z Orientu, musíme byť oveľa
opatrnejší, pretože s ňou môže byť spojený okultizmus. To isté sa týka aj hypnózy a ďalších
praktík alternatívnej medicíny. Bylinkár sám o sebe nie je okultista. V používaní byliniek na
liečenie nie je nič zlého. Ale nanešťastie, zvlášť v Taliansku, mnohí bylinkári súčasne patria
medzi okultistov (používajú okultné praktiky na stanovenie diagnóz) alebo sa zaoberajú
bielou mágiou.

Joga
Ďalšou vecou je joga a všetky orientálne cvičenia. Vyzerajú veľmi nevinne, ale ja som mal
veľa prípadov exorcizmu u ľudí, ktorí v minulosti intenzívne praktizovali jogu, karate a pod.
Fyzické cvičenia z východu sú samé o sebe nevinné, ale nesmieme zabudnúť, že za nimi vždy
stojí filozofia a náboženstvo. Väčšina týchto cvičení ťa vedie do štádia, keď sa vyprázdňuješ a
odstraňuješ prekážky stojace v ceste silám, ktoré máš v sebe. Keď sa z fyzických cvičení
prejde ku filozofii a meditácii, tak ťa postupne povedú k plnému zrieknutiu sa Ježiša. Pretože
aj Ježiš Kristus je z ich hľadiska prekážkou toho, aby si bol sám sebou Keď cvičenci opakujú
v joge svoje mantry, aj keď to nevedia, vzývajú v čínskom či indickom jazyku určité božstvo,
určitého boha, aby sa ním nechali naplniť. Opäť, bez toho, že by sme odsudzovali ľudí a ich
spôsob hľadania Boha, musíme byť veľmi bdelí a uvedomovať si nebezpečenstvo
východných náboženstiev. Niekto by mohol namietnuť, že ide len číry fundamentalizmus.
Budeme hovoriť o týchto veciach ako v stredoveku? Veľa kňazov s týmito názormi nebude
súhlasiť. Viem, že je to aktuálna téma. Keď pred niekoľkými rokmi rímsky vikár určil
jedného kňaza za exorcistu, tento kňaz sa snažil nájsť nejakú príručku, ktorá by mu v tomto
poslaní pomohla. Najnovšia, ktorú našiel, pochádzala zo 17. storočia! Z toho môžeme vidieť,
že sa zaoberáme predmetom, ktorý je pre nás úplne nový, nezmapovaný. Nie preto, že by sa
snáď okultizmus praktizoval až dnes. Nejde o nový predmet, ale o nový spôsob, ako sa
uskutočňuje. Preto dnes môžeme robiť závery len zo skúseností súčasných exorcitov.

Satanizmus
Satana ľudia uctievajú zo štyroch dôvodov.
Jedni ho uctievajú ako svojho boha, pretože túžia po moci. Preto medzi satanistami
nájdeme ľudí na vysokých postoch v politickom živote. Sú to často ľudia veľmi vážení na
verejnosti, a pritom mnohí z nich tajne vedú satanské rituály a orgie.
Iná skupina ľudí uctieva satana kvôli bohatstvu. Preto medzi satanistami nájdeme veľa
podnikateľov. Satanizmus je často zviazaný s prostitúciou, pašovaním drog a so
slobodomurárstvom. Preto títo podnikatelia získavajú skutočne veľa peňazí.
Tretia kategória satanistov sú mladí ľudia, ktorým ide o dobrodružstvo. Zvlášť preto, že
sa im páčia sexuálne orgie. Sľubujú satanovi, že budú robiť všetko možné zlo. Tiež som sa
stretol s mladými ľuďmi, ktorí chodili na modlitbové stretnutia, a zatiaľ, čo ostatní chválili
Boha, oni vzývali satana.
Štvrtá skupina uctieva satana kvôli získaniu popularity. Nanešťastie sem patrí veľa
rockových skupín. Viete, že veľa populárnych – zvlášť metalových skupín – má texty,
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ktorými priamo uctievajú satana, chvália sebevraždy, prostitúciu, kriminalitu alebo iné
deštruktívne skutočnosti? Ľahko si domyslíte, že keď niekto takéto nahrávky často počúva,
dochádza u neho k niečomu, ako je vymývanie mozgu. A je v tom obsiahnuté ešte niečo
horšie, pretože vo veľa nahrávkach týchto skupín, keď si ich pustíte odzadu (tzv. backmasking), budete počuť veľmi jasné slová: satan je môj pán, satan je môj spasiteľ… Keď
mladí ľudia tieto nahrávky počúvajú, často – bez toho, že by to vedeli – absorbujú do seba
tieto satanské výroky. Veľakrát sa stretávam s mladými ľuďmi, ktorí nevedia, čo sa s nimi
deje. Ďalej napríklad chodia na svätú omšu, ale nemôžu na nej vydržať, v určitom okamihu
musia odísť. Alebo na nich prichádzajú chvíle, keď majú potrebu hrubo urážať Boha, kliať,
pričom nevedia prečo. Dávam im jednoduchú otázku: Akú hudbu počúvaš? Veľmi často
zistím, že sú závislí na heavymetalovej hudbe. Nehovorím tým, že všetka heavymetalová
alebo roková hudba je sama o sebe zlá. Ale hovorím, že skutočne nanešťastie mnohí z jej
spevákov sú satanisti. Keď si prečítate históriu mnohých týchto skupín, dozviete sa, že
niektorí pred vydaním zasvätia určitú nahrávku satanovi a prosia ho, by sa dobre predávala a
aby bola skupina populárna. Iné skupiny sa netaja tým, že sa celé zasvätili satanovi a z textov
ich piesní je to zrejmé. Satanisti nie sú ateisti. Oni veria v Boha, ale snažia sa proti nemu
bojovať. Pália Biblie. Majú svoju vlastnú satanskú bibliu, v ktorej je opak toho, čo je v
normálnej Biblii. Prikázanie nenávidieť, zabíjať, cudzoložiť, pravé opaky blahoslavenstiev,
litánie k satanovi a ďalšie rituály. Počas svojich rituálov niekedy obetujú pri zvláštnych
príležitostiach ľudí, prípadne telíčka potratených detí – hlavne cez Vianoce, Veľkú Noc alebo
1. augusta, čo je pre satanistov najsvätejší deň. Inak svoje rituály prevádzajú hlavne v piatok a
v nedeľu ako protiklad tomu, že piatok je pre kresťanov dňom spasenia a nedeľa dňom
Zmŕtvychvstalého Pána. Bežné sú ich rituály pri splne. Mesiac je pre nich kráľom temnoty.
Preto ich symbolika často obsahuje mesiac. Ich číslo je 666, pretože podľa knihy Zjavenia
13,18 je to číslo šelmy.

Modlitba oslobodenia (rozviazania)
Dúfam, že po tejto prednáške si nezačnete myslieť, že každý z vás potrebuje nutne
rozviazanie alebo exorcizmus. Nebudeme upierať svoj zrak na satana, ale na Ježiša.
Opýtame sa, čo máme robiť, keď sa stretneme s človekom, ktorý v tejto oblasti potrebuje
pomoc. Po prvé – máme všetku moc, aby sme diabla zo seba vypudili. Zvlášť po svätom
prijímaní môžeš rozkázať zlému duchu, aby od teba odstúpil. Urob to v mene Ježiša
Krista, mocou jeho svätej krvi, bez strachu. Diabol pokorený musí odísť. Bude sa
pravdepodobne snažiť vrátiť. Nevadí – znovu mu rozkáž, aby odišiel. Nie je na tom nič
zložitého, keď ide o nás samých.
Ak ide o modlitbu oslobodenia s druhými ľuďmi, nikdy priamo neoslovujte zlého ducha. Len
pomôžte zviazanému človeku, aby to urobil on sám, aby sa diabla zriekol a potom prijal do
vyčistenej oblasti Ježiša. Spočíva to v podstate v obnove krstných sľubov. Môžeme na to
použiť liturgickú modlitbu z obradu ku krstu. Alebo postihnutého vyzveme, aby po nás
opakoval: „V mene Ježiša Krista, mocou jeho svätej krvi a na príhovor Panny Márie,
zriekam sa akejkoľvek väzby s akýmkoľvek zlým duchom, ktorý je vo mne alebo útočí
proti mne. A prijímam ťa, Ježišu Kriste, ako svojho jediného Spasiteľa a Vykupiteľa.“
Rozkazovať zlému duchu v inom človeku je veľmi riskantné. Duch môže obrátiť svoj útok na
vás. Napríklad budete rozkazovať duchu žiarlivosti, aby od druhého človeka odstúpil, a potom
zistíte, že sami ste plní žiarlivosti, pretože na vás útočí ten istý duch. Je veľmi dôležité, aby sa
o tohto človeka ďalej niekto staral, pretože inak sa stane terčom ďalších útokov. Preto tento
človek musí byť chránený sviatosťami, zvlášť častou sviatosťou zmierenia a svätým
prijímaním, a je potrebné, aby za ním stála skupina ľudí, ktorá s ním bude komunikovať a
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ktorá sa za neho bude modliť. Musíme si pamätať, že po modlitbe za oslobodenie sa často
tento človek cíti oveľa viac pod útokom než predtým. Diabol sa snaží, aby sme verili, že je
tam, kde nie je, a že nie je tam, kde je. Keď je človek oslobodený, je nutné ho zasvätiť
Pánovi. Pretože nestačí človeka vyprázdniť od negatívneho, ale je potrebné ho znovu naplniť.
Preto ho zasvätím Ježišovi a Panne Márii, aby bol naďalej v ich ochrane.
Aký je rozdiel medzi modlitbou za oslobodenie (rozviazanie) a exorcizmom? Exorcizmus je
špecifická modlitba v rímskom obrade, ktorú sa môže modliť jedine kňaz poverený biskupom
pre špecifický prípad posadnutosti. Tomu sa hovorí oficiálny, slávny exorcizmus. Potom
existuje ešte modlitba, ktorú zložil pápež Lev XIII. Aj keď to nie je oficiálny exorcizmus, je
to napriek tomu exorcizmus a pred niekoľkými rokmi kardinál Ratzinger z kongregácie pre
náuku viery vydal prehlásenie, že laici sa túto modlitbu modliť nemajú, pretože sa v nej
objavuje priamy rozkaz, diskusia s diablom. Ale modlitba za rozviazanie nie je nič iného,
než obnova vašich krstných sľubov. Tú môžeme odporučiť každému.
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