CIRKEV - SEKTA
Prebehli na túto tému už mnohé diskusie a bolo mnoho ľudí neprávom obvinených, alebo
aspoň nesprávne opečiatkovaných týmto názvom, ale pritom ten, kto túto pečiatku použil,
vôbec nevedel, alebo si nedal námahu, aby on sám poznal a často ani nechcel poznať, čo
spočíva pod uvedeným pomenovaním.
Z tohto dôvodu sa teraz my, takto pečiatkovaní, pokúsime vniesť svetlo do tejto
problematiky. Preto na úvod použijeme definície, ktoré charakterizujú uvedené pojmy:

„Otázka:
Čo
je
to
cirkev?
Odpoveď: Dnes mnohí ľudia vnímajú cirkev ako budovu. Toto nie je biblické ponímanie
cirkvi. Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova „Ecclesia“, ktoré sa definuje ako
„spoločenstvo“ alebo „tí, ktorí sú pozvaní“. Koreň slova „cirkev“ neoznačuje budovu, ale
ľudí. Irónia je v tom, že ľudia, ak sa ich dnes opýtaš, do ktorej cirkvi idú, odpovedajú, že
do Baptistickej, Metodistickej alebo nejakej inej denominácie. V mnohých prípadoch
ľudia pod tým chápu budovu alebo denomináciu. Prečítajte si Rimanom 16:5:
„...Pozdravte aj cirkev v ich dome.“ Pavel myslí na cirkev, ktorá je v ich dome, nie na
cirkev
ako
budovu,
ale
na
telo
veriacich.
Cirkev je telo Kristovo. Efezským 1:22-23 hovorí: „Všetko mu položil pod nohy a jeho
ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa
všetko vo všetkom.“ Telo Kristovo sa skladá zo všetkých veriacich od Letníc po deň
vytrženia.
Telo
Kristovo
zahrňuje
dva
aspekty:
(1) univerzálna cirkev je cirkev, ktorú činia všetci, ktorí majú osobný vzťah s Ježišom
Kristom. 1 Korinťanom 12:13-14 hovorí: „Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci
alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli
napojení jedným Duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.“ Vidíme, že všetci tí, čo
veria, sú časťou tela Kristovho. Opravdivá Božia cirkev nie je nejaká zvláštna budova
alebo denominácia. Univerzálna cirkev Božia sú všetci, ktorí prijali spasenie skrze vieru
v
Ježiša
Krista.
(2) lokálna cirkev je opísaná v Galanťanom 1:1-2: „Pavol, ustanovený za apoštola nie
ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho
vzkriesil z mŕtvych, a všetci bratia, čo sú so mnou, galantským cirkvám“. Tu vidíme, že v
Galantskej provincii bolo mnoho cirkví – to, čo my nazývame lokálne cirkvi. Baptistická
cirkev, Luteránska cirkev, Katolícka cirkev, atď. nie je cirkev ako univerzálna – ale
lokálna cirkev. Univerzálna cirkev pozostáva z tých, ktorí uverili v Krista na spasenie.
Členovia univerzálnej cirkvi by mali hľadať spoločenstvo v lokálnej cirkvi.
Súhrn všetkého je, že cirkev nie je budova alebo denominácia. Podľa Biblie, cirkev je
telo Kristovo – všetci, ktorí uverili v Jeţiša Krista na spasenie (Ján 3:16; 1

Korinťanom 12:13). Existujú členovia univerzálnej cirkvi (tela Kristovho) v lokálnych
cirkvách.“ *

„Otázka:
Čo
je
sekta?
Odpoveď: Sekta je v tradičnom chápaní náboţenská obec, ktorá sa schizmou alebo
priamo odštiepila od väčšej cirkvi, pretoţe sa od tejto materskej cirkvi líši
vierovyznaním a/alebo obradom a podobne.
Sekta (z lat. secta, sequi - nasledovať, ako preklad gréckeho hairesis - voľba, spôsob
myslenia) je v tradičnom chápaní (spravidla menšia) náboženská obec, ktorá sa schizmou
alebo priamo odštiepila od väčšej (spravidla etablovanej) cirkvi, pretože sa od tejto
materskej cirkvi líši vierovyznaním a/alebo obradom a podobne. V tomto zmysle sa výraz
už spravidla nepoužíva a nahradili ho výrazy ako alternatívne náboženstvo, nové
náboženské hnutie a podobne.
Hovorovo je sekta výraz pre skupinu, ktorá spravidla radikálnym spôsobom zastáva
ideologické alebo náboženské alebo náboženstvu podobné názory odlišné od základných
hodnôt „väčšiny“ spoločnosti, alebo všeobecnejšie pre skupinu, ktorá sa odštiepila od
nejakej organizácie.
V beţnej predstave je pojem spätý so skupinou radikálov zhromaţdených okolo
charizmatickej osobnosti.“ **

„Katolícka
cirkev
je
sekta.
Faktograficky
dokázané!
Vo všeobecnosti sektu možno vnímať ako spoločensky uzavreté náboženské
spoločenstvo, kde sa používa psychologická manipulácia. Členovia sekty sú nútení veriť
rôznym nezmyslom a sekta núti aj dodrţiavať rôzne nezmyselné pravidlá. Toto bola
definícia sekty.
Teraz si vysvetlime prečo konkrétne je RKC (rímsko-katolícka cirkev) sektou:
Sektárske praktiky sa predovšetkým týkajú konkrétne kňazských seminárov. Kňazský
seminár je celý architektonický objekt, kde budúci kňazi (hovorí sa im klerici, novici
alebo bohoslovci) študujú teológiu na akademickej úrovni vysokej školy. Počas celých 6
rokov kňazského štúdia bohoslovci bývajú v seminároch, samozrejme cez prázdniny ich

pustia. Cieľom seminára je podľa názoru RKC dosiahnuť u bohoslovcov tzv. "formáciu"
alebo "klímu formácie". Samozrejme v skutočnosti je táto "formácia" dobré vymývanie
mozgov bohoslovcom.
Tak toto som len stručne vysvetlil všeobecné informácie a teraz už ideme konečne k veci:
Prvým sektárskym prvkom katolíckych seminárov je čudácka uzavretosť. V seminároch
sa tiež vyučujú aj napoly tajné veci, nazvime to "verejné tajomstvá". Oficiálne navonok
RKC uznáva Sväté písmo a považuje ho za Božie zjavenie. Ale čo sa deje potajomky v
seminároch? V seminároch sa v uzavretosti a napoly tajne vyučuje, ţe Biblia je
prakticky len rozprávka!!! Bibliu povaţujú za peknú rozprávočku rovnocennú s
Koránom, hinduistickými spismi a podobne. Hovoria, ţe Biblia nemá absolútne
ţiadnu historickú hodnotu. A toto čo tu hovorím, to nie je výmysel!! To sú fakty!! A to
sa nedeje len niekde na Slovensku ale po celom svete, na všetkých katolíckych
seminároch! To je oficiálne nariadenie Vatikánu!“ ***
Tak toto sú definície ktoré pochádzajú z väčšiny kompetentných zdrojov, teda od
konkrétnych osobností, ktoré ich sformulovali, ale my, ktorí sme zástancovia vlastného
smeru poznávania Pravdy, nemáme nijakú účasť na týchto definíciách, ale sa od nich
nedištancujeme, lebo sú v zhode so skutočnosťou.
Z týchto definícií si teraz vyberme to podstatné a zoraďme za sebou:
Čo
je
cirkev:
„Podľa Biblie, cirkev je telo Kristovo – všetci, ktorí uverili v Jeţiša Krista na
spasenie (Ján 3:16; 1 Korinťanom 12:13).“
Čo
je
sekta:
„Sekta je v tradičnom chápaní náboţenská obec, ktorá sa schizmou alebo priamo
odštiepila od väčšej cirkvi, pretoţe sa od tejto materskej cirkvi líši vierovyznaním
a/alebo obradom a podobne. ...“
„V beţnej predstave je pojem spätý so skupinou radikálov zhromaţdených okolo
charizmatickej osobnosti.“
„Členovia sekty sú nútení veriť rôznym nezmyslom a sekta núti aj dodrţiavať rôzne
nezmyselné pravidlá. Toto bola definícia sekty.“
Porovnajme teraz definíciu cirkvi z červeno zvýrazneného odseku s rovnako červeno
zvýrazneným druhým odsekom, ktorý charakterizuje sektu! Je tu nejaký rozdiel? Žiadny!
Cirkev je skupina, ktorá sa zoskupila okolo osoby Ježiša a spĺňa, alebo presnejšie
povedané, kedysi spĺňala určite definíciu sekty, lebo bola v menšine a vytvorená okolo
charizmatickej osobnosti – Jeţiša.
Lenže
je
tu
ešte
posledný
zvýraznený
odsek:
„Členovia sekty sú nútení veriť rôznym nezmyslom a sekta núti aj dodrţiavať rôzne
nezmyselné pravidlá. Toto bola definícia sekty.“

Keď ale zoberieme na zreteľ aj tento odsek, tak tí, ktorí sa zdruţili okolo charizmatickej
osobnosti – Jeţiša, už nepatria do uvedenej skupiny, ak sú nie nútení, dodrţiavať
nezmyselné pravidlá.
A tu je ten kameň úrazu! Je skutočne pravdou, že stúpenci katolíckej cirkvi sú nútení
uznávať nezmyselné pravidlá! Je ich celý rad a nebudeme ich menovať, lebo by rozvírili
hladinu pohoršenia, ale jedno nezmyselné pravidlo si predsa len neodpustíme:
CELIBÁT!
Nezmyselnosť tohto pravidla dokonale potvrdil život sám a správanie sa tých, ktorí
tomuto nezmyslu podľahli, ale prírodné – BOŽIE zákony ich potom nútili konať naopak
a porušiť toto nezmyselné pravidlo, alebo dokonca sa museli do tejto cirkvi – sekty
zaradiť jedinci, ktorí sú podľa prírodných zákonov pokrivenými identitami.
Naopak my, ktorí sme boli opečiatkovaní ako sektári, nespĺňame ani jednu
charakteristiku sekty, lebo nie sme žiadna náboţenská obec, „nie sme zoskupení okolo
ţiadnej charizmatickej osobnosti“, a ani nie sme nikým nútení uznávať ţiadne
nezmyselné pravidlá!
Jednej definícii možno predsa len podliehame, teda tej, ktorá je v úvodzovkách:
„nie sme zoskupení okolo ţiadnej charizmatickej osobnosti“.
Toto celkom nie je pravda, lebo my síce uznávame a teda by sa dalo povedať, že sme aj
zoskupení okolo Ježiša, ale aj Imanuela (Ducha Svätého) – teda tretej osoby Boha,
dokonca aj okolo všetkých tých ostatných, ktorí už priniesli na Zem SLOVO Absolútnej
PRAVDY, ktorí nám prišli vysvetliť prírodné – Božie zákony.
V SKUTOČNOSTI VŠAK NIE SME ZDRUŢENÍ OKOLO ŢIADNEJ
OSOBNOSTI, ALE OKOLO SLOVA PRAVDY, KTORÚ NÁM UŢ PRINIESLI
MNOHÉ OSOBNOSTI, KTORÉ ZOSTÁVAJÚ PRE MNOHÝCH NEZNÁME.
Ani jediný z nás nie je však do tohto presvedčenia nútený!
Netvoríme ţiadnu organizovanú skupinu!
A nie sú to ani ţiadne nezmyselné pravidlá!
To dokázal ţivot sám, ba ešte iba dokáţe.

A my sme iba tí, ktorí sa snažia tieto pravidlá – večné zákony ponúknuť všetkým tým,
ktorí sú ochotní samostatne myslieť, teda sa nespoliehať na žiadnu skupinu, ktorá ich núti
uznávať nezmyselné pravidlá.
Podľa platných definícií, je v skutočnosti každé spoločenstvo nábožensky založených
ľudí, ktorí nepatria k väčšine vlastne sekta a preto aj kresťania boli niekedy sektou. Lenže
život následne dokázal, že menšina sa časom stala väčšinou a sekta nakoniec cirkvou.
Čakajú nás aj v tomto smere veľké zmeny a obraty, ktoré všetko zmenia.

Zákony, ktoré sa snaţíme šíriť nie sú naše!
Pochádzajú od tej najvyššej autority!
Je to Absolútna Pravda – ţivot sám!

*
zdroj: http://www.gotquestions.org/Slovencina/definicia-cirkvi.html
**
zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Sekta
*** zdroj: http://dolezite.sk/Katolicka-cirkev-je-sekta-Faktograficky-dokazane-1Y64j9.html#ixzz322tlVHqp

