SEKTY – DEŠTRUKTÍVNE KULTY
Názvoslovie
Slovo sekta – od latinského sequi – nasledovať. U nás je slovo sekta spájané so
slovom odseknúť a je to hanlivý názov. Označujeme ich často aj ako alternatívne náboženstvá
alebo deštruktívne kulty .

Ježiš o sektách
Ježiš nehovorí priamo o sektách, ale ani jemu neunikol fenomén rozkolníctva. Vedel
totiž, aký je človek a čo je v človeku. Podľa jeho slov sa to prejaví najmä v krízovom období:
„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú
hovoriť: „Ja som Mesiáš.“ A mnohých zvedú ... Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú
mnohých ... Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa, tu je Mesiáš“ alebo: „Tamto je,“ neverte.
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby
zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, hovorím vám to vopred. Keby vám teda povedali:
„Hľa, je na púšti,“ nevychádzajte; „Hľa, skrýva sa v dome,“ neverte.“ (Mt 21,4-26).
Preto sa Ježiš modlí vo veľkňazskej modlitbe za jednotu svojich učeníkov, aj celej
Cirkvi: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci
boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty
poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v
nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich
miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17,20-23).

Katechizmus Katolíckej cirkvi o jednote
„Roztržky, ktoré rania jednotu Kristovho Tela (rozlišujeme herézu, apostáziu a
schizmu) nevznikajú bez viny ľudí.“ (bod 817)
„Tí, čo sa dnes narodia v spoločenstvách, pochádzajúcich z takýchto roztržiek a veria
v Krista, nemožno obviniť z hriechu rozkolu a Katolícka cirkev ich k sebe vinie s bratskou
úctou a láskou ... V krste sú ospravedlnení skrz vieru a tým privtelení ku Kristovi, a preto
právom majú česť nazývať sa kresťanmi a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú
za bratov v Pánovi.“ (bod 818)
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„Okrem toho, "viaceré prvky posväcovania a pravdy" jestvujú aj mimo viditeľných
hraníc Katolíckej cirkvi: písané slovo Božie, život v milosti, viera, nádej a láska a iné
vnútorné dary Ducha Svätého a viditeľné prvky ...“ (bod 819)
„Starosť o obnovenie jednoty sa týka celej Cirkvi, tak veriacich ako aj pastierov. Treba
si tiež uvedomovať, že ... obnoviť jednotu všetkých kresťanov v jednej jedinej Kristovej
Cirkvi, presahuje ľudské sily a schopnosti. Preto všetku svoju nádej vkladáme do Kristovej
modlitby za Cirkev, do lásky Otcovej voči nám a do sily Ducha Svätého.“ (bod 822)
Takže v závere je možné povedať, že existuje len jedna cirkev rozdelená hriechom,
ktorá túži po jednote. Nie všetci však túžia po tejto jednote!!! Preto rozlišujeme: cirkev a
sekty.

Rozdielne znaky cirkvi a sekty
 cirkev sa spája v modlitbe aj s iným vierovyznaniami - sekta sa izoluje, separuje;
 cirkev hľadá spoločné riešenia - sekta nie je schopná viesť dialóg;
 v cirkvi po zakorenení vo viere jestvuje aj štúdium iných vierovyznaní s úctou - v
sekte je to zvyčajne zakázané;
 cirkev verí, že spásu človek môže nájsť aj mimo jej hraníc - v sekte sú všetci okrem
vyvolených členov zatratení, alebo budú zničení pri kataklizme;
 cirkev neodsudzuje stvorenie (vesmír) - sekty považujú zvyčajne svet za zlý a zvrhlý
(človek dosiahne svätosť únikom zo sveta);
 cirkev integruje človeka do spoločnosti - sekta ho izoluje;
 cirkev má tzv. vyznanie viery, kde sú uvedené základne pravdy (obsah viery) - sekta
má tzv. hierarchický postup (až po vstupe a dlhšom pôsobení sa dozviete, o čo vlastne
ide);
 cirkev hľadá pravdu o svätých, teda aj nepríjemné skutočnosti (advocat diaboli), aj
svätí vydávajú svedectvo o svojej hriešnosti - sekta zatajuje a pozmeňuje informácie o
živote svojho zakladateľa i lídrov;
 cirkev má snahu riešiť vieroučné spory (koncil, synoda biskupov) - sekta nepripúšťa
žiadnu vieroučnú kritiku;
 cirkev podporuje rozumný a slobodný súhlas - sekta ovláda myslenie (neprimeraná
fyzická záťaž modlitbami, veľké množstvo informácii, ktoré člen nevie a ani nemôže
za takú krátku dobu prehodnotiť, nátlaková propaganda);
 cirkev za najvyššiu inštanciu považuje vlastné svedomie človeka - sekta hlas vodcu;
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 v cirkvi je rôznorodosť povolaní - v sekte je uniformita;
 cirkev podáva vieru v súlade s rozumom - v sekte je vierouka často nelogická;
 cirkev vedie členov k samostatnosti - v sekte je súkromný život člena naplánovaný do
najmenších detailov;
 cirkev má aj iné prostriedky posväcovania a poznania Božej vôle - sekta často uznáva
len Bibliu;
 cirkev sa angažuje v sociálnej oblasti - sekta neposkytuje, alebo v zanedbateľnej
miere, služby, ktoré neprinášajú zisk (prvoradé pre členov je zháňanie peňazí pre
sektu);
Zhrnutie: Sekta je ako instantný napoj na spasenie. Na všetky otázky má jasnú
odpoveď. Avšak platí sa za to tým, čo má diabol najradšej: pretvárkou, klamstvom,
neúprimnosťou, odtrhnutím od ostatných, manipuláciou, nešťastím, hriechom proti svedomiu
a pod..

Rozlišovanie a ovocie
Sekta je napodobeninou cirkvi alebo spoločenstva. Je možné, že si v duchu aj ty
povieš, že s niektorými znakmi sekty si sa stretol aj v nejakom cirkevnom spoločenstve. Áno,
je to možné. Ale je to dôsledok nášho hriechu, ktorým trpí cirkev a nie je to v poriadku.
Niektoré znaky sekty sú totiž len znakmi nezrelosti. Preto ak ti nebude niečo sedieť na
spoločenstve, neľakaj sa, nemusí to byť hneď sekta. Rovnako nie každá sekta má všetky
spomenuté znaky. Len čiernobiele videnie tu nepomôže. Treba skúmať ovocie:
 ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, vľúdnosť, dobrota, vernosť,
tichosť, zdržanlivosť ...
 ovocím sekty je manipulácia, prísnosť, strach, uzavretosť, nepokoj ...
Mali by sme si položiť sériu otázok (pomocou ktorých človek skúma správnosť
duchovnej cesty). Cieľom je odhaliť, či táto nová orientácia je v súlade s hodnotami evanjelia.
Takže: Privádza ma toto nové zameranie k súcitu, pokore a veľkorysosti, alebo k
egoizmu a pýche? Obraciam sa svojím životom k blížnym, zvlášť k tým najposlednejším,
alebo k vlastnému ja?
Niektoré špirituality sú v tomto smere podozrivé, lebo v skutočnosti ukrývajú v sebe
skôr určitú formu narcizmu, a nie vedenie k láske.
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Prečo vstupuje človek do sekty?
Ponúkam profil človeka, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou bude mať nábeh na vstup
do sekty - človek, ktorý:
 nie je v žiadnom živom spoločenstve a cíti prázdnotu v cirkvi;
 je mladý alebo v prelomovom veku, a je v novom prostredí bez priateľov (internát,
škola, práca ...);
 je rozvedený a cirkev mu nepovoľuje ďalšie manželstvo (najčastejšie muži);
 je opustený na sídlisku a nedostáva sa mu citovej opory (najčastejšie ženy);
 hľadá a nedostáva odpoveď na svoje otázky;
 je altruista;
 je citlivý a uzavretý;
 hľadá zmysel života;
 tuží po poznaní;
 je v ťažkom životnom rozpoložení;
 má strach z budúcnosti;
 nechce sa rozhodovať;
 má malú úctu k sebe samému;
 cíti sa spoločnosťou odvrhnutý.

Čo robiť, ak niekto z mojich blízkych je v sekte?
Hľadať dôvod, prečo tam vstúpil. Položiť si konkrétne tieto otázky: Nebol som ako
rodič príliš prísny? Nezranil som ho? Aké bolo moje svedectvo viery? Nezažil sám nejaké
sklamanie?
Modliť sa za túto osobu a žehnať ju.

•

Ako viesť rozhovor?
Nepoužívajte slovo sekta, nepríjme to, lebo je mu zvyčajne vsugerované, že oni sú tá

pravá cirkev a ostatní sú sektármi. Komunikujte úprimne, jednoznačne a bez výčitiek.
Priznajte aj pravdivé chyby, ktoré nie cirkev, ale konkrétni ľudia v cirkvi urobili. Netlačte ho,
ale nechajte mu slobodu v rozhodovaní.
Získajte čo najviac informácii o danej sekte a konkrétnej skupine. Snažte sa získať
kontakt na ľudí, ktorí odtiaľ odišli a môžu vám pomôcť svojím svedectvom.
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Udržiavajte s danou osobou stály kontakt. Posielajte jej maličkosti, aj keď bez
odozvy (dávať mu najavo, že tu vonku je niekto, kto na neho čaká. Neposielajte však žiadne
väčšie finančné dary, ani na požiadanie. Šetrite finančné prostriedky, pretože, ak odíde bude
musieť začať úplne odznova.
Nestrácajte hlavu. V sekte sa ľudia často menia - jední prídu, druhí odídu. Sú prípady,
keď ľudia odišli po roku, ale aj po 10.

Ako zabrániť sektám aby sa šírili?
 Sekty sa šíria tam, kde chýbajú živé spoločenstvá.
 Sekty poskytujú to, čo nám v cirkvi chýba, preto by táto situácia mala byť pre nás
výzvou.
Mali by sme študovať dejiny Cirkvi, miestnej cirkvi – farnosti, nášho spoločenstva.
Ale predovšetkým rásť v Duchu a spoznávať prostriedky i formy duchovného života.
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