SEKTY – DEŠTRUKTÍVNE KULTY II.
Táto katechéza sa nedotýka oficiálnych náboženstiev, ktoré neuznávajú Ježiša Krista
ako jediného Pána a Spasiteľa (napr. Budhizmus). Ide len o skupiny, ktoré uznávajú Ježiša
Krista. Ľudia patriaci do týchto skupín sa snažia často o tzv. „dvojité členstvo“ - aj v
Katolíckej cirkvi aj v danej skupine. Avšak v základných otázkach sa tieto skupiny
rozchádzajú s Katolíckou cirkvou.
Musíme si uvedomiť, že nás ako kresťanov katolíkov zaväzuje vo svedomí vyznávať,
že Ježiš Kristus je Boží Syn – rovný Bohu, druhá Božská osoba. Ale človek, ktorý vyrastal v
inom náboženskom systéme (bez vedomia, že Kristus je jeho Spasiteľ), nekoná proti svojmu
svedomiu, ak odmieta kresťanstvo alebo Katolícku cirkev a nevyznáva, že Ježiš je Boh.

SVEDKOVIA JEHOVOVI
Založil ich americký obchodník Russel (rozvedený) okolo r. 1870. Tvrdil pod
prísahou, že ovláda gréčtinu, ale následne nevedel prečítať ani písmena gréckej abecedy.
Predával zázračnú pšenicu, ktorá mala vyniesť desaťkrát viac ako obyčajná. Neskôr na súde
bolo dokázané, že nie je o nič plodnejšia ako obyčajná. Vypočítal, že v r. 1914 začne 1000ročné kráľovstvo (ako o tom hovorí Zjavenie Jána). Zomrel v r. 1916.
Po jeho smrti vládu prevzal Rutherford. Vyhlásil, že v r. 1920 dôjde k fyzickému
návratu Abraháma, Izáka a Jakuba na zem. Dal pripraviť pre nich prepychový dom, v ktorom
zatiaľ býval on sám.
V r. 1920 nastúpil na jeho miesto Nathan Homer Knorr. Prijali názov Svedkovia
Jehovovi.
Vydávajú časopis: Prebuďte sa, Strážna veža.

•

Negatíva:
Svedkovia Jehovovi presúvali začiatok 1000-ročného kráľovstva na r. 1918, 1925,

1975, 1984. Keď sa tak nestalo, vyhlásili, že nastal len duchovný príchod.
Božie slovo však hovorí: „Hľa prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho
prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme“ (Zjav 1,6).
„Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec...“
(Mt 24,34-41).
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Tvrdia, že všetko majú podložené Bibliou, ale niektoré verše menia alebo prekrúcajú i
vytrhávajú z kontextu. Napr.: Jn 1,1: Slovo bolo bohom - Ježiša však predstavujú ako
druhoradého boha, zamieňajú ho s anjelom.
Základom ich učenia je, že v r. 1914 bol Ježiš dosadený ako kráľ v nebi a bude
panovať nad 144 000 vyvolenými. Problém bolo to, že na svete je ich oveľa viac (už v r.
1933-35 boli všetky miesta už zaplnené).
Ježiš Kristus nie je pre nich Božím Synom, ale archanjelom Michalom. Všetky ostatné
cirkvi a vlády sú ovládane diablom. Tí, ktorí ich kritizujú, si zasluhujú smrť.
Zúčastňujú sa na katolíckych akciách (napr. návšteva pápeža v Rožňave, Oheň v
Prešove), kde sa nepriznávajú k tomu, kto sú, a snažia sa uloviť mladých ľudí nespokojných s
niečím v Cirkvi. Na začiatku vedú dialóg plný porozumenia. Majú presne vymedzené témy,
ktorých sa držia. Sú silne proti katolícky (ale k tomu sa priznajú, až keď k ním budete patriť).
Nejestvuje s nimi plodný dialóg. Vedú kartotéky ľudí a následne ich oslovujú. Uprostred nich
vládne silná manipulácia. Odmietajú transfúziu krvi.
Neuznávajú mnoho právd, lebo nie sú napísané v Biblii. Za svoj duchovný pôvod
považujú Židov: sú pokračovatelia židovskej tradície.
Platí na nich to, čo hovoril Ježiš Židom: „Budete počúvať, a nepochopíte, budete
hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby
očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol
uzdraviť.“
Tvrdia, že ak niekto odloží tzv. ,,Štúdium o Biblii“, tak aj keď chápal Bibliu hoci
desať rokov, zablúdi po dvoch rokov v temnotách. Keď si však naopak prečíta len tzv.
„Štúdium o Biblii“ do dvoch rokov dospeje k svetlu. To je aj dôvod, prečo trvajú na
„usmerňovanom“ štúdiu Biblie.

•

Pozitíva:
Štúdium Biblie, príprava na kazateľskú úlohu, zdržanlivosť vo svetských veciach

(alkohol, oslavy, šport), vzájomná finančná pomoc, povinné desiatky, užšie spoločenstvo,
odvaha priznávania sa k viere.
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ISCON HARE KRISNA
Vychádza z hinduistickej tradície. Krišna je najvyšší hinduistický boh, absolútna
pravda. Prešiel mnohými inkarnáciami. Ježiš nebol bohom, bol len oddaným stúpencom
Krišnu. Prišiel z inej planéty.
Po smrti sa duša znovu zrodí. Spôsob života, ktorý človek v tomto živote žije,
ovplyvní podobu, ktorú dostane v ďalšom živote. Spása spočíva v očistení, v úplnej
podriadenosti sa Krišnovi.
Muži sú nadriadení ženám. Nijaký skutok, ktorý človek vykoná, nemôže byť zlý.
Krišna stojí nad dobrom i zlom.
Hinduistické posvätné texty sú záväzné. Biblia a Korán boli pôvodnými textami, ale
ich význam bol v priebehu storočí skreslený prekladmi a interpretáciami.
Je to moderná verzia 500-ročnej orientálnej védskej tradície, orientujúcej sa na západ.

•

Negatíva:
Krišnovi stúpenci žijú takmer v úplnej izolácie od obvyklého spôsobu života.

Asketické požiadavky: prísne zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, sex len za účelom plodenia,
káva, cigarety a šport sú zakázané. Osobná sloboda takmer neexistuje.
Z guru 90 % nevedelo dodržať prísne záväzky, mnohí odišli.
Časový rozvrh života v komunitách je neadekvátne rozložený.
Stúpenci sú vedení k tomu, aby sa zriekli svojho doterajšieho povolania.

•

Pozitíva:
Chcú

dosiahnuť

dokonalosť

života,

prísne

asketické

požiadavky

oslovujú

predovšetkým slabých (závislých), emotívny podmaňujúci spev, každý človek je
individualitou, charitatívne projekty, uznávajú chyby svojho hnutia.

SRI CIMMOY
Hnutie je časťou hinduistického hnutia Neovédánta. Prvý raz sa predstavilo v misii
Ramakrišnu, ktorú založil Svami Vivekánda.
Jadrom posolstva je učenie o podstatnej jednote náboženstiev. Ježiš ako osvietený
majster stojí na tej istej úrovni ako Krišna alebo Budha, aj ako Šri Čimmoj. On však seba
považuje len za jeho sekretára. Nikto nemôže predstúpiť pred Ježiša bez uvedenia sekretárom.
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Teda človeka oddeľuje od Ježiša a viaže ho na svoju osobu ako guru. Tvrdí, že berie
na seba osud žiaka (jeho karmu), podobne ako Ježiš naše hriechy.
Cesta spásy vedie cez meditácie a vrcholí v opustení tela cez čakru (energeticky bod
na tele).
Hnutie sa hlási ku kresťanstvu, ale ide o formáciu v duchu hinduizmu.

•

Negatíva:
Jeho žiaci sa nemajú stretávať s inými ľuďmi (okrem šri čimmojcov), ani vstupovať

do prostredia iných ľudí, aby nenabrali zlu karmu alebo nejakú nečistotu. Sú izolovaní od
sveta.
Majú náročný meditačný a fyzický program, až k fyzickému vysileniu. Duchovné
programy neumožňujú človeku kriticky posúdiť správnosť a dostatočne spracovať meditačné
zážitky.
Majster požaduje absolútnu poslušnosť.
Nebezpečenstvom je aj strata zmyslu pre vonkajší svet a materiálne zneužívanie
členov.
Šri Čimmoy ako osoba za svoje hlavne zamestnanie uvádza vyučovanie meditácie pri
OSN. V skutočnosti si však denne odbavuje meditáciu v kaplnke budovy OSN, ktorá je
prístupná všetkým vierovyznaniam. Necháva sa fotografovať s významnými ľuďmi a bez ich
vedomia zneužíva tieto fotografie, aby vzbudil dobrý dojem.
Navonok sa meditácia ponúkaná ako technika na uvoľnenie. Každý vzťah k hinduizmu
sa popiera. Skôr či neskôr však každý člen pochopí, že táto meditácia ho hermeticky viaže k
hinduizmu. Na svojich školeniach používa techniky z iných deštruktívnych kultov.
Členovia, čím viac sú spätí s hnutím, tým sú nesamostatnejší a prejavuje sa u nich
naivné vyjadrovanie, sú ponorení do seba.

•

Pozitíva:
Záujem o duchovno.

NEW AGE
Nový vek má pôvod v okultno-špiritisticko-astrologických predstavách. Podľa nich
slnko potrebuje 25200 rokov, aby prešlo cez zvieratník, čiže v jednom súhvezdí zotrvá 21000
rokov. V súčasnosti prechádza od kresťanského obdobia Ryby k celostnému obdobiu
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Vodnára. Táto idea vznikla z rôznych svetonázorových myšlienok. Začiatky má v r. 1875 v
teozofickej spoločnosti Heleny Blavatskej. Filozofi zhrnuli problémy tejto doby a urobili z nej
najväčšiu krízu v dejinách ľudstva. Túto krízu zavinil náš osvietenecký izolovaný lineárny a
mechanický obraz sveta. Cestou oslobodenia je transformácia podvedomia. Východiskom je
nový postoj k prírode a okolitému svetu, k duchu, telu a duši, k vede a technike, k spoločnosti
a blížnemu. Všetky tieto stavebné kamene nového povedomia majú byť spojené medzi sebou
i s východnými náboženskými tradíciami, s tajomným učením a mytológiou stredoveku,
antiky a predhistorickej doby, aj s prvkami všetkých náboženstiev.
V tejto myšlienkovej stavbe figuruje boh ako neosobná sila a človek ako časť božstva.
Zlo je identické s tzv. stavom neosvietenia. Účelom a náplňou života je uvedomenie si našej
božskej prirodzenosti prostredníctvom ovládania spirituálnych techník a dosiahnutie
spirituálnej moci. Pretože cesta osvietenia sa nedá absolvovať za jeden život, centrálne
postavenie zaujíma reinkarnácia.

•

Negatíva:
Vzťah ku Kristovi je neurčitý. Kristus je jedným z mnohých učiteľov. Má prísť nový

Kristus. Viera je nahradená vnútorným osvietením, spása zase uvoľnením vlastnej tvoriteľskej
energie, modlitba je cestou v hlbinách vlastného ja, nesúlad s vesmírom burcuje k
spoločenskej angažovanosti, teológia je nahradená psychológiou i teozofiou, zjavenie sa
nachádza viacej v srdci človeka ako v dejinách.
Nedáva adekvátnu odpoveď na utrpenie a smrť. Silná tendencia k samospasiteľnosti. Z
jednej strany je človek slobodný, ale na druhej je vedený k tomu, aby skúšal všetko možné
bez vnútorného súladu, s cieľom prežívať intenzívne zážitky, a tak byť so sebou v harmónii.
V reinkarnácií je telo len nástrojom duše, ktorá po skončení pozemskej púte ho
opúšťa, aby vstúpila do iného celkom odlišného tela. Duša dosahuje spásu vlastným úsilím.
Naproti tomu kresťanstvo predstavuje človeka ako jednotu tela a duše. A samozrejme naše
spasenie nám daroval Boh skrze Ježiša Krista.

•

Pozitíva:
Zmysel pre všeobecné bratstvo, mier, harmóniu, sebauvedomovanie, angažovanosť

pre dobro, prikladá vážnosť aj citom.
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REIKI
Je to slovo japonského pôvodu a prekladá sa ako univerzálna životná energia. Cez
trojstupňový kurz ponúka zasvätenie a schopnosť používať tzv. zázračnú uzdravujúcu
vesmírnu energiu KI. Nikto z jej stúpencov však túto energiu nevie bližšie definovať, nie je
známi jej pôvod, neexistuje ani vedecká analýza.
Vyznávači tvrdia, že túto energiu používal Budha, Ježiš Kristus a ich žiaci. Jej znovu
objaviteľom bol údajne kresťanský mních bližšie neurčeného vyznania Dr. Mikao Usui (v
meste Kjoto). Hľadal odpoveď na otázku, ako Ježiš a Budha robili zázraky. Po siedmych
rokoch hľadania našiel v jednom kláštore knihy, v ktorých bol podrobný opis liečebných
metód Budhu. Postil sa a napriek varovaniu opáta strávil 251 dni v meditácií pod holým
nebom, a tak získal liečivú moc.
Podľa jeho stúpencov to nie je náboženstvo. Zároveň však zdôrazňujú, že táto energia
(reiki) sa označuje v Indii ako práma, v kresťanstve Duch Svätý, v Egypte Ká.
Túto energiu možno odovzdávať zvieratám i rastlinám. Majstri reiki tvrdia, že sa nedá
zneužiť. Ale v etickom kódexe pre majstrov reiki sa okrem iného hovorí: „nezneužijem svoje
postavenie majstra reiki na nadväzovanie sexuálnych kontaktov z radov žiakov alebo ľudí
potrebujúcich pomoc. Žiakom či ľudom, ktorí potrebujú pomoc, poskytnem dostatok času na
to, aby boli schopní sa úplne vymaniť spod môjho vplyvu, a až potom budem môcť s nimi
nadviazať intímny kontakt.“

•

Negatíva:
Duch Svätý nie je osobou, ale len energiou.
Človek, ktorý prešiel iniciáciou II. stupňa získava schopnosť mentálneho

ovplyvňovania. Ján Paterko, poľský majster reiki, vystríha pred vykonávaním zmien v
človeku, ktoré sú proti jeho vôli. To znamená, že existuje možnosť vplyvu na sféru psychiky
človeka bez jeho súhlasu.
Náboženstvo je založené na odovzdaní sa Bohu, do jeho starostlivosti a ochrany, nie
na ovládaní jeho moci. Ježišovo uzdravovanie nebolo závislé na úkonoch alebo znakoch.

SILVOVA METODA
Túto techniku alebo organizáciu by som nezaradil medzi sekty, lebo netvorí pevné
štruktúry. Ale môže v niektorých smeroch odštartovať bludárske zmýšľanie. Nehlásia sa k
žiadnemu náboženstvu, ale sú tam zjavné rozpory.
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José Silva sa narodil v Texase. Nechodil do školy. V detstve ťažko manuálne pracoval.
Čítať a písať ho naučili súrodenci. Na vojne začal čítať diela Freuda, Junga, Adlera a iných
známych psychiatrov. Od r. 1966 začal organizovať prvé platené kurzy.
Základom je vstup do hladiny alfa, kde podľa „silvistov“ pracuje ľudský mozog
výkonnejšie. Na kurzoch sa učia techniky: vstupu do hladiny alfa, kontrolovanie spánku,
techniky tzv. vnútornej obrazovky a mnohé iné. Niektoré techniky si Jose Silva požičal z
bežných psychologických techník (napr. pamäťové háčiky). Ide doslova o vytvorenie
laboratória, v ktorom mentálne programujem svoju myseľ: predstavujem si to, po čom túžim a
chcem, aby sa to uskutočnilo v reálnom svete. Silvova metóda je priaznivo naklonená New
Age. Neviaže ľudí, nevytvára komunity či spoločenstvá.

•

Negatíva:
Veľký rozpor je v tom, že človek môže nadobudnúť presvedčenie, že celý život si

môže dokonale naplánovať podľa svojich predstáv. Stačí len mentálne pracovať a veriť.
Chýba tu priestor pre Boha. Jeho pôsobenie a milosť nahrádza vedomie.
Jestvujú aj nebezpečné techniky, v ktorých sa účastníci kurzov pokúšajú mentálne
premietať v rastliny a živočíchy alebo iné osoby. Tým sa ohrozuje celistvosť osobnosti
človeka.
Účastníci kurzov sú vyzývaní, aby si vytvorili laboratórium, kde si majú pozývať
poradcov. Nie je však bližšie povedané, kto sú títo poradcovia (sú to ľudia, duchovia,
zomrelí). Sám Silva má poradcov vo veľkej úcte. Spomína aj vyššiu inteligenciu, ale nemá na
mysli Boha. Kto alebo čo je tou vyššou inteligenciou?
Silvova metóda je určitým spôsobom panteizmom (stotožňuje stvorený svet s bohom).
Nie sú zaznamenané prípady, aby používanie Silvovej metódy priamo poškodilo
psychiku človeka, ale sú prípady, keď „oživila“ psychickú chorobu už nachádzajúcu sa v
človeku.

•

Pozitíva:
Modlitba v alfe, snaha o nenásilné riešenia, rozvíjanie ľudského potenciálu.
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Záver
Ak predložia pred vás jedlo a povedia vám, že niektoré časti sú chutné a zdravé, to
ešte neznamená, že aj celé jedlo je dobré a zdravé. Práve naopak, stačí jedna veľmi malá
čiastočka a pokazí všetko, bude pôsobiť ako jed a nám bude zle.
Rozdiel medzi kresťanstvom a inými náboženstvami je v tom, že my máme recept, ako
to jedlo máme uvariť, aby nám nepoškodilo. V sektách je už samotný recept zlý. V čom?
Oddeľuje nás od Krista.
Evanjelium nám veľmi jasne hovorí: „Ľuďom sa odpusti každý hriech i rúhanie, ale
rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpusti sa mu
to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpusti ani v tomto veku, ani v
budúcom“ Mt 12,31-32.
Ak niekto kritizuje Ježiša ako človeka a neverí, že je Božím Synom a Spasiteľom, je to
iné, ako keď niekto veľmi dobre vie, kto je Ježiš, a pritom vedome bojuje proti zjavenej
pravde.
Čo stojí na Bohu to vydrží, čo na človeku, to sa rozpadne. Kresťanstvo stojí na
Kristovi a jeho spáse, na jeho víťazstve nad smrťou. Ak by nebolo jeho zmŕtvychvstania,
márne sú naše nádeje.
Uznávaný indický politik Mahatma Gandi povedal: „Keby kresťania žili podľa
evanjelia, stal by som sa kresťanom“. Náš intenzívny duchovný život v čistote a pravde môže
najviac pomôcť týmto ľuďom, lebo našou úlohou nie je bojovanie proti sektám, ale vytváranie
živých spoločenstiev, sprostredkovanie duchovného uzdravenia, živá modlitba, duchovné
rozlišovanie. A nedostatok práve týchto veci je dôvodom, prečo mnoho ľudí odchádza do
siekt.
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