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Abstract: This article abets sight on the phenomenon of sects and the new 
religious movements in the context of theology and accompanying 
disciplines that are realising objective classification of this phenomenon. 

 

Úvodom 

Kresťanské učenie by sme mohli zadefinovať ako vedu, ktorá 
ponúka multidisciplinárne využitie pre mnohé sprievodné vedné 
odbory, akými sú napríklad, psychológia, sociológia alebo peda-
gogika1. Tieto pomocné vedné disciplíny v mnohom svoje postuláty 
definujú práve v kontexte teológie a to z dôvodu rôznofarebnej reli-
gióznosti a samozrejme religiozity, ktorá je demonštrovaná v každo-
dennom živote spoločnosti. Učenie velikánov kresťanskej vedy, čiže 
teológie je rozpracované a aplikovateľné takmer v každej oblasti 
spoločenských potrieb, nevylučujúc pri tom definovanie rôznych 
patogénov, podieľajúcich sa na deštrukcii človeka. Sociálna práca je 
odbor, ktorý sa empiricky dotýka človeka v celom spektre jeho 
individuálnych potrieb. Misijný rozmer sociálnej práce je preto nutné 
predimenzovať tiež do roviny percipovania pôsobenia diferentných 
religióznych frakcií pseudokresťanského ale aj mimokresťanského ale 
religiózneho patologického charakteru.  

 
Diskontinuita evanjeliového myslenia 

Historický ukazovateľ explicitne alarmuje fenomén diskontinuity 
evanjeliového myslenia v kresťanskom svete, čoho rezultátom je 
negatívne hodnotenie kresťanstva ako „inštitúcie lásky“. Kontinenty 
sú atakované rôznymi deštruktívnymi formami religiózneho cítenia 
a väčšinou sa chápu ako alternatívne formy religiózneho napre-
dovania jednotlivca pri absentovaní autentického duchovného vodcu, 
duchovníka. Prílišná horlivosť až fanatizmus prinúti človeka siahnuť 

                                                 
1 K tomu pozri zaujímavú pedagogickú štúdiu v kontexte patristického myslenia od 
KUZYŠIN, B.: Niektoré momenty pedagogických reflexií Klimenta Alexandrijského. In: 
Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 2007, roč. XXXII (17), s. 171-179.  
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na dno svojich individuálnych religióznych potrieb a vtedy môžeme 
hovoriť o rodení sa nového náboženského zoskupenia alebo ak 
chceme, novej náboženskej idey. Treba si jednoznačne uvedomiť, že 
tento fenomén prízvukuje dopyt po novej ceste Boha a alarmuje tra-
dičnú formu náboženstva k patričnému definovaniu tohto problému. 
Úlohou kresťanstva každopádne nie je zaoberať sa každou novou 
religióznou frakciou, pretože takéto zoskupenia sa vyvíjajú a lámu na 
rôzne iné frakcie, ale je potrebné hľadať zdroj pôsobenia týchto 
zoskupení. Hľadať zdroj znamená poznať autenticitu Cirkvi, poznať 
status jej bohoľudského organizmu a čo je najdôležitejšie chápať 
Cirkev ako jednotnú1, čo do myslenia „organizáciu“ zachovávajúcu 
dogmatickú jednotu v apoštolskom ponímaní „regula fidei“. 

 
Religiozita 

Samotný termín sekta alebo nové náboženské hnutie je možné 
konfrontovať v sociálnom kontexte v rámci teológie, psychológie 
a sociológie. Tento článok bude realizovaný z väčšej časti v teolo-
gickom duchu (no nie separovaný od názorov psychológov, či socio-
lógov), pretože považujeme za nutné vymedziť niektoré atribúty 
tohto fenoménu na základe deformácie evanjeliovej kontinuity 
myslenia. 

Spoločnosť je konfrontovaná s fenoménom siekt a NNH vo 
väčšej alebo menšej miere, čo závisí aj od jej individuálnej potreby 
koexistencie alebo naopak od marginalizovania alternatívnych nábo-
ženských smerov vykazujúce diskontinuitu evanjeliovej zvesti. 
Patosociálny aspekt siekt a nových náboženských hnutí je jav, ktorý je 
viditeľný v každej spoločnosti na starom kontinente. Aj preto je 
dôležité upozorňovať na takýto patologický proces a pokúsiť sa 
vymedziť hranice možnej sociálnej averzie. 

 Slovenská republika je s fenoménom alternatívnych religióznych 
frakcií NNH konfrontovaná ako poznamenáva Michaela Moravčí-

                                                 
1 Čo dosvedčoval aj záverečný dokument Pravoslávnej vízie jednoty na šiestom 
valnom zhromaždení svetovej rady Cirkvi (WCC) vo Vancoueri 1983, kde jednota je 
myslená na základe „potreby chápania nanovo celej nedotknutej Tradície Cirkvi, o 
ktorej sa snažia svedčiť orthodoxní“. Bria, I. (ed.): „Jesus – the Life of the World“: 
Orthodox Contribution to the Theme of the Sixth Assembly of the WCC, Vancouer, 
1983. In: Limouris, G. (ed.): Orthodox visions of Ecumenism. WCC Publications Geneva 
1994, s. 104. 
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ková1 po nežnej revolúcii. Tento fakt spôsobil na jednej strane 
náboženskú slobodu tradičných náboženstiev, no na strane druhej aj 
príliv nových ideí, nekorešpondujúcich s doterajším myslením cirkvi. 
Po roku 1989 sa tak náboženská scéna rozrástla2 a v roku 2008 je 
počet registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku 
zastavený pri čísle 18, kým pred piatimi rokmi to bolo číslo 16. Zo 
súčasného počtu je 16 cirkví a spoločenstiev kresťanského charakteru, 
jedno spoločenstvo je zmesou, akýmsi synkretizmom všetkých nábo-
ženských tradícií, Bahájske spoločenstvo (Bahá´u´lláh) a taktiež 
v počte jeden je registrovaný „Ústredný zväz židovských 
náboženských obcí“. 

Tu je momentálna religiózna scéna na Slovensku: 

Apoštolská cirkev  Gréckokatolícka cirkev  
Bahájske spoločenstvo v SR Kresťanské zbory  
Bratská jednota baptistov Náboženská spoločnosť Jehovovi  

svedkovia  
Cirkev adventistov siedmeho dňa Novoapoštolská cirkev  
Cirkev bratská Pravoslávna cirkev  
Cirkev československá husitská Reformovaná kresťanská cirkev  
Cirkev Ježiša Krista Svätých 
neskorších dní 

Rímskokatolícka cirkev  

Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania 

Starokatolícka cirkev  

Evanjelická cirkev metodistická Ústredný zväz židovských  
náboženských obcí3 

  

                                                 
1 MORAVČÍKOVÁ, M.: Štát a cirkev v Slovenskej republike. In: JOZEFČIAKOVÁ, S. 
(ed.): Štát a cirkev v postsocialistickej Európe. Bratislava 2003, s. 109. 
2 Michaela Moravčíková a Marián Cipár vytvorili na základe sčítania ľudu v roku 2001 
štatistiku, ktorá hovorí o 15 registrovaných spoločenstvách. Pozri MORAVČÍKOVÁ, 
M.- CIPÁR, M.: Religiozita Na Slovensku II. Bratislava 2003, s. 11-12. Vtedy ešte chýbali, 
Novoapoštolská cirkev (registrovaná v septembri 2001, sčítanie prebiehalo v mesiaci 
máj), Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (registrovaná v októbri 2006) a 
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike (registrované v apríli 2007).  

3 Dostupné na internete: <http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/ 
registrovane-cirkvi> 
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Tento stav náboženskú scénu na Slovensku podľa rôznych 
zistení duchovne nenaplňuje natoľko, aby bolo možné zastaviť trend 
dopytu po nových náboženských ideách. Explicitne toto číslo alar-
muje tradičné kresťanské spoločenstvá, aby seriózne pristúpili 
k riešeniu problematiky, hlavne čo do budúcnosti. Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky sa drží legislatívy1 registrácie nových 
adeptov, kde sú stanovené jasné pravidlá, ktorých sa uchádzači 
musia držať. Čo sa týka tradičných cirkví, ich pravidlá sú poten-
cionálnymi adeptami na registráciu absolútne negované a to 
z jedného markantného dôvodu, spoločnosť ich vyžaduje. Spoločnosť 
túži po renesancii kresťanstva, respektíve po zjednotení kresťanských 
doktrín s inými náboženstvami. Takúto alternatívu realizuje Bahájske 
spoločenstvo, ktoré ponúka akýsi hybrid. 

 
NNH vo vzťahu k spoločnosti 

Príčinou potrieb jednotlivcov, ktorí svoje potreby zakladajú na 
zneužívaní náboženskej otázky, ako o nich hovorí Kunte, deter-
minujú vznik individuálneho náboženstva. A ako píše ďalej, „nábo-
ženstvo individuálne bolo vždy v priamom a bezprostrednom vzťahu 
k osobným potrebám a prianiam; toto je stály a vždy podstatný jeho znak.“2 

Tento zásadný fenomén individuálneho prístupu k viere sti-
muluje evolúciu nových ideí diferentných religióznych frakcií, ktoré 
majú niesť vo svojich štruktúrach božský status. Takáto túžba, ak nie 

                                                 
1 „Sloboda vyznania je zaručená pre všetkých Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zá-
konom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd a zákonom č. 
308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností. 
Základné ľudské práva a slobody majú rovnakým spôsobom zabezpečené členovia re-
gistrovaných aj neregistrovaných cirkvi a náboženských spoločnosti. Každý má právo slobodne 
prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne, 
bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradov. Každý má 
právo zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo byť bez náboženského vyznania. Každý 
má právo slobodne šíriť svoju náboženskú vieru alebo svoje presvedčenie byť bez vyznania. Toto 
právo sa však nesmie realizovať takým spôsobom, ktorý by narúšal právny poriadok, práva 
iných občanov a náboženskú toleranciu. Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu slobodne pôsobiť 
bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú registrované. Dôkazom toho je aj rozširujúca sa činnosť 
mnohých netradičných náboženských zoskupení.“ JURAN, J.: Právna úprava postavenia 
cirkví a ich registrácie v Slovenskej republike. In: Európa a nové náboženské hnutia. 
Bratislava 2003, s. 8. Porovnaj ŠTEFANKO, M.: Ústava Slovenskej republiky. Bratislava 
2001, čl. 12 ods. 2; čl. 24 ods. 1-3. 
2 Kunte, L.: Vznik nového náboženství. Smíchov, 1920, s. 13. 
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je konfrontovaná so sobornosťou Cirkvi dozrieva k diferenciácii 
a separácii od tradičnej cirkvi. 

Nové náboženské hnutia vo vzťahu k spoločnosti vytvárajú 
niekoľko styčných bodov. Roy Wallis vyjadril formy NNH podľa 
Maxa Webera a určil tri kategórie.: 

1. Prvá kategória sa týkala NNH, príjimajúci svet – toto hnutie sa 
snaží o pochopenie tohto sveta a vlastnú sebarealizáciu. Tu zahrnul 
napríklad Scientológov, Transcendentálnu meditáciu, alebo Ničiren 
šošú. 

2. Ďalšia skupina NNH je svet odmietajúca - táto forma NNH je 
kritická voči svetu a hlavné majoritné spoločnosti klasifikujú ako 
skazené. Táto skupina obsahuje komunity ako sú – „Svätyňa ľudu“, 
„Jehovoví svedkovia“, „Ježišová armáda“. 

3. Treťou skupinou je forma NNH obývajúca svet, ktorá sa snaží 
tento svet nejakým spôsobom „zreformovať, tu je priradené naprí-
klad „Letničné hnutie“.1 

 
Tieto tri kategórie dopĺňajú autori rôzne. Napríklad český 

religionista I. O. Štampach v kontexte tradičných svetových nábožen-
stiev ponúka takúto typológiu NNH: 
1. Hnutie vychádzajúce z kresťanstva (Letníčne hnutie, Cirkev 

Zjednotenia); 
2.  Hnutie vychádzajúce z judaizmu (Rastafariánstvo); 
3.  Hnutie vychádzajúce z hinduizmu (Šrí Činmoj, Osho); 
4.  Hnutie vychádzajúce zo sikhizmu (Misia Božieho svetla); 
5. Hnutie vychádzajúce z budhizmu (Ničiren šóšú, Angažovaný 

budhizmus); 
6.  Hnutie vychádzajúce z okultizmu (Hnutie grálu, Kulty UFO); 
7.  Nábožensko-psychoterapeutické hnutie (Scientológia); 
8.  New Age (Novopohanstvo).2 

Takéto členenie Lužného je dôležité pri širšej etymológií termínu 
NNH v súvislostiach religionistiky a jej definovaní „vplyvu“ sveto-
vých náboženstiev a ich participácie na nových religióznych frak-
ciách. 

                                                 
1 Dostupné na internete: <http://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev> 
2 LUŽNÝ, D.: Nová náboženská hnutí. 1. vydanie. Masarykova univerzita Brno 1997, s. 
49-101. (online). [cit. 2008-02-16]. Dostupné na internete: <http://sk.wikipedia.org> 



 50  

Výlučnosť NNH ako nová forma sebarealizácie 

Výlučnosť nového náboženského hnutia je charakterizované väč-
šinou ako skupinka ľudí s určitým pocitom vyvolenosti, kde človek, 
vodca skupiny sa väčšinou sám definuje ako ten, ktorý obsiahol 
zvláštne alebo osobné poznanie. Sám sa vyhlasuje za Spasiteľa a na 
otázku „kto je“ výlučne prehlasuje sám seba ako záchrancu sveta so 
zodpovednosťou za ľudstvo na celej planéte. Zdeněk Vojtíšek k tomu 
dodáva: „Pre príslušníkov nového náboženského hnutia je charakteristické, 
že táto zodpovednosť je chápaná do značnej miery abstraktne: nie je 
výnimkou, keď napríklad dajú svoj priestupok do súvislosti s prírodnou 
katastrofou na druhom konci sveta a pocítia za ňu zodpovednosť, na druhej 
strane im však veľkosť vlastného poslania a zodpovednosť nedovolia venovať 
zodpovedajúcu pozornosť najbližším ľuďom. Tí tak zmenu správania týchto 
príslušníkov charakterizujú ako posun smerom k prehliadnutiu, 
ľahostajnosti či až k cynizmu.“1 

Samotný termín sekta alebo u iných autorov NNH sa chápe v šir-
ších dimenziách, ktoré spadajú do rôznych vedeckých sprievodných 
disciplín, ktoré úzko kooperujú s vednou disciplínou akou teológia 
v našom prípade je. Za jeden z primárnych dôvodov ako diferenco-
vať sektu alebo NNH od tradičného náboženstva je podporovanie 
dištancovania sa od rodinných príbuzenských vzťahov. Tento 
markantný rozdiel je badať takmer u všetkých náboženských alterna-
tívnych frakcií, aj keď napríklad spoločenstvo Jehovových svedkov sa 
napríklad neizoluje od vlastných členov rodiny, ale v tomto prípade 
svoju rodinu izoluje od ostatných rodín za účelom nezaintereso-
vanosti na bežných spoločenských podujatiach iných rodín. Naprík-
lad hnutie reverenda Moona, cirkev Zjednotenia vplýva na všetky 
aspekty intímneho života jej členov. Pretože Moon ako „pravý otec“ je 
primárnym prostriedkom pri vytváraní spolužitia členov komunity.2  

Ak sa pozrieme napríklad na spoločenstvo Jehovových svedkov 
zistíme, že sú potláčané niektoré pudy sebazáchovy, ako neakcepto-

                                                 
1 VOJTÍŠEK, Z.: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno 2005, s. 48. 
2 Napríklad je zjavné, že sa Moon pri vytváraní nových životných párov podieľa na ná-
hodnom výbere potencionálnych partnerov. Existuje legenda, ktorá hovorí, že pri 
jednom výbere do manželského zväzku sa Moon pomýlil natoľko, že za životných 
partnerov vybral brata a sestru. Toto faux pas bolo odôvodnené tým, že „pravý otec“ 
má natoľko vyvinuté duchovné cítenie, že dokázal vycítiť úzku príbuznosť medzi 
bratom a sestrou. 
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vanie krvnej plazmy1, ktorej prijatie nekorešponduje s ich učením. 
V tomto prípade je sekta podriadená (Božej vôli), ktorú sprostred-
kúva jej zásadný starší, resp. vodca kultu. 

Medzi takých patril aj David Koresh zo spoločenstva Davidiá-
nov. Táto sekta vytvorila vnútorné pravidlá, ktoré mohol meniť 
jedine Koresh a bol jediným, ktorý vydával rozkazy, ktoré hraničili aj 
s trestnoprávnou zodpovednosťou.2 

Na základe týchto príkladov je možné definovať sektu alebo 
NNH ako skupinu ľudí, ktorí si vytvorili vlastnú identitu, ktorú 
spravidla spoločnosť ako takú neakceptuje. Čo je dôležité, že členovia 
siekt sa považujú za majoritných vlastníkov právd a tým pádom za 
vyvolených božích služobníkov. Týmto si sekta vytvára psychickú 
imunitu, ako napríklad Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní3, 
ktorých zakladateľ Joseph Smith pri meditácii, kedy sa mu zjavil Boh 
a pri riešení dilemy, ku ktorému náboženstvu sa má pridať, mu Boh 
odpovedá, aby sa nepridával k žiadnému náboženstvu, ale že on 
„vyvolený“ bude „nástrojom prostrednícvom ktorého bude znovuzriadená 
štruktúra, náuky a právomoc Cirkvi“4 pre vytvorenie pravého nábožen-
stva Isusa Christa. 

Ak si zosumarizujeme doteraz povedané, môžeme konštatovať, 
že vodcovia, resp. poverení členovia vodcom pre dohľad nad členmi 
náboženských frakcií vytvárajú absolútny individualizmus, to 
znamená, že absolútne neakceptujú napríklad všeobecné fakty, 

                                                 
1 Spoločenstvo NSSJ pre akceptáciu eliminovania krvnej transfúzie sa odvolávajú na 
deformované exegézy citátov: 1M 9, 4–6; 3M 17, 14; 3M 7, 26–27; Sk 15, 28-29. 
2 Jeho komunita (90 členov) pri atakovaní políciou bola samovražedným činom 
v Texase na rozkaz jej vodcu Davida Koresha eliminovaná v roku 1993.  
3 Mormóni čerpajú svoje učenie zo štyroch zdrojov: Z „Biblie“, Zo svojej „Knihy 
Mormon“, ktorú preložil Joseph Smith do angličtiny, ktorá mu bola predtým predaná 
do rúk na zlatých doskách od anjela Moroního. Táto kniha je dôležitá pre doktrínu 
spoločenstva, pretože hovorí o ďalších osudoch Izraelitov, ktorí sa ešte pred 
existenciou kresťastva presťahovali do USA. Ďalšia kniha je Kniha „Drahocenné perly“ 
(The Pearl of Gread Price) a zo svojej poslednej knihy „Náuky a zmlúv“ (Doctrine and 
Covenants) na základe svojho anjela Moroního (podľa ktorého nesú aj toto skrátené 
pomenovanie) sa musia správať výsostne ako prvotní kresťania a preto musia byť 
vysoko morálni a podobne ako Jehovoví svedkovia nepiť a nefajčiť. Mormóni všetky 
náboženské frakcie považujú za pohanské a preto ich názov „svätý“ znamená 
identifikáciu skupiny so spoločenstvom kresťanov v staroveku.  
4 Dostupné na internete: <http://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev> 
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ktorými disponuje súčasná veda a teológia.1 V tejto súvislosti treba 
tiež poznamenať, že trvajú na svojej výlučnosti a tvrdení, že svet sa 
môže zachrániť jedine vtedy, ak všetci pochopia, že pravé 
kresťanstvo existuje jedine v ich spoločenstve, podobne ako to tvrdí aj 
NSSJ2.  

Ak sa zamyslíme nad formami prezentácie siekt v spoločnosti, 
zistíme, že absolútny individualizmus, neschopný objektívne hod-
notiť situácie, oddaná poslušnosť vodcovi a tiež strata priateľov, či 
rodinných príslušníkov vedie k tragickým dôsledkom, ktoré môžu 
mať nedozerné následky a to z titulu straty osobnej identity. 

Českí odborníci vo väčšine prípadov na základe nami poveda-
ného sektu definujú ako „označenie tých náboženských skupín, ktorých 
vodca skupiny je voči radovým členom nadaný absolútnou a všeobecnou 
autoritou, a to ako epistemickou (autoritou znalca) tak deautickou (autoritou 
šéfa). Termín „kult“, respektíve „deštruktívny kult“ poukazuje na isté 
dezintegrujúce pôsobenie danej skupiny na psychiku (ale i fyzickú integritu) 
človeka. Obidva termíny sa obsahovo značne líšia, pojmovými rozsahmi sú 
však takmer identické.“3 

Podľa Webera „klasický latinský termín sekta je signifikant spôsobu 
myslenia, spôsobu života a pod.“4 

 Medzi teológmi jasne dominuje diferencovanie medzi pravdou 
a nepravdou. Čo sa týka Biblie pravda je človeku daná skrze Christa, 
čiže Boha. A všetko čo učil Christos a ním poverení apoštoli a skrze 
nich ďalší pokračovatelia pravdy je považované za pravdu v kontexte 
evanjeliovej zvesti. Ostatné je cirkvou priznávané ako deuteroučenie 
alebo pseudoučenie nekompatibilné s učením evanjelia. Napríklad 
James W. Sire hovorí o sekte ako o „akomkoľvek náboženskom hnutí, 

                                                 
1 V tejto súvislosti nie je napríklad problém pre NSSJ ukončiť deväťročnú školskú do-
chádzku a byť aktívnym misionárom na uliciach. Svoje ďalšie vzdelanie na stredných 
školách, či na odborných učilištiach považujú svedkovia z väčšej časti respondentov za 
zbytočné, pretože zaberá dôležitý čas na poznanie Jehovu. 
2 Náboženská spoločnosť svedkov Jehovových. 
3 Poznámka prekladateľa Milana Koldinského, In.: ENROTH, R. a kol.: Průvodce sektami 
a novými náboženstvými. Praha 1995, s. 20. 
4 Written by N. A. Weber. Transcribed by Douglas J. Potter. Dedicated to the Sacred 
Heart of Jesus Christ. In: Appleton, R. and co.: The Catholic Encyclopedia, Volume 
XIII. Published 1912. New York. Nihil Obstat, February 1, 1912. Remy Lafort, D.D., 
Censor. Imprimatur. + John Cardinal Farley, Archbishop of New York. (online). [cit. 
2008-05-22]. Dostupné na internete: <http://www. newadvent.org/cathen/13674a.htm> 
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ktoré je organizačné odlišné a má učenie či praktiky, ktoré odporujú učeniam 
a praktikám zjaveným v Písme, ako ho vysvetľuje tradičné kresťanstvo 
reprezentované katolickým a hlavnými protestatnskými denomináciami, 
a ako je vyjadrené v prehláseniach typu Apoštolské vyznania.“1 

Chápanie siekt v sociologických kruhoch sa trochu líši od 
teologického ponímania. Je možné badať tendenciu chápania sekty, 
ako určitého spoločenstva na základe vlastného úsudku, ktorý nie je 
v súlade s tradičným spoločenstvom, v ktorom sa daný adept nachá-
dza. Sociologická konštrukcia termínu sekta by pravdepodobne 
znela, ako súhrn rôznych prejavov v rámci svojho autoritatívneho 
prístupu k členom spoločenstva, rôzny mechanizmus prejavov voči 
členom spoločnosti a taktiež konanie členov hnutia v kontexte partici-
pácie na doktrinách sekty a dôležitosť diferencovania medzi pravdou 
gurua, či nepravdou ostatného sveta. 

Rôzní sociológovia definujú sekty rôzne, čo znamená, že socio-
logická definícia je trochu diferentná, no nie separátna od teologickej2 
definície a to z dôvodu, že sociológ neberie do úvahy vzťah 
tradičného kresťanstva a vieru člena sekty v takom vzťahu, kde viera 
je primárnym predmetom štúdia ako takého. Naopak teológia práve 
pravdivostnú skúsenosť na vera religio považuje za primárnu v hod-
notení všetkých atribútov tohto slova.  

Pre teológiu je dôležitá definícia sekty v kontexte pravovernosti, 
to znamená, že je dôležité poukazovať na vteleného Christa, na Loga-
Christa, ktorý je dominantným v učení kresťanstva ako takého. V na-
šom prípade definovať sektu považujeme výlučne v takom kontexte, 
kde bude pravdivostný stupeň viery kresťana definovaný v rámci 
teológie a konštantnej dogmatickej definície následovne: „Je jeden 
pravdivý Boh Isus Christos, ktorý bol počatý Pannou Máriou pri účasti 

                                                 
1 James W. Sire, Scripture Twisting (Downers Grove, III.: InterVarsity Press, 1980), s. 
20. In.: ENROTH, R. a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvými. Praha 1995, s. 12. 
2 Dôvod, pre ktorý sa teologická definícia líši od definície sociologickej spočíva 
v empirickej participáci na Božej blahodati. Atanásije Jevtič sa o teológii vyjadril, že 
pojem teológ je v Cirkvi daný trom teológom Ján Bohoslov, Gregor Bohoslov a Symeon 
nový bohoslov a prirovnáva ich k Mojžišovi, ktorý bol „blízko“ Boha a participoval na 
Božej blahodati, skrze Boží Zákon. Pozri АТАНАСИЈЕ, епископ.: Философија и 
теологија. Врњци 2004, s. 207-208.  
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Ducha Svätého, ktorý trpel, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych a daroval 
večný život, aby všetci tí, ktorí blúdia v tme spoznali jedinú pravdu.“1  

 Táto definícia založená na dogmatickej formulácii Niceo-
carihradského symbolu viery nám poslúži ako východzí bod pri kon-
frontovaní sa s deuteroučením. Ak si zoberieme kategorické 
odmietnutie lžíučení svätými otcami a učiteľmi Cirkvi môžeme prísť 
k jedinej odpovedi; Všetko, čo sa prieči symbolu viery, všetko čo 
nekorešponduje s vyhlásením otcov a učiteľov Cirkvi, ktorých učenie 
bolo prijaté všeobecnou2 Cirkvou je považované za sektárske. Teda 
všetko to, čo nie je v harmónii s učením všeobecnej Cirkvi je považo-
vané za deuteroučenie a nemá nič spoločné s Božským učením Isusa 
Christa, ktorý vo svojej osobe nesie status Bohočloveka.  

Ronald Enroth na základe vyššie uvedených slov píše: „Musíme 
potvrdzovať skutočnosť, že Boh sa zjavil v osobe svojho syna Isusa Christa, 
a že jeho Slovo – Biblia – slúži ako jediný základ pre zrovnanie pri zisťovaní, 
či ide o pravdu alebo lož. Koniec koncov to o čo skutočne ide nie sú nálepky 
„konvečného“ alebo „nekonvečného“ náboženstvá, ale ide o objektívnu Božiu 
pravdu.“3 

 
Záverom 

Fenomén siekt alebo NNH je dôležité percipovať práve na 
základe konštantnej teologickej definície vera religio a to z dôvodu 
diskontinuity evanjeliovej zvesti proklamovanej samotným Bohočlo-
vekom a následne Jeho učeníkmi. V rámci dostatočného definovania 
tohto fenoménu je nutné prihliadať na sprievodné vedné disciplíny 
na základe ktorých je klasifikácia alternatívnych hnutí objektívnejšia 
a ponúka celú škálu nezodpovedaných otázok, ktoré je nutné 
konkrétnejšie na základe empirických výsledkov zadefinovať. 

 
 
 

                                                 
1 Pozri tiež DOKUMENTY PRVÝCH DVOCH EKUMENICKÝCH SNEMOV: Výklad 
viery tristoosemnástich otcov. Petra, Prešov 1999, s. 7. 
2 Katholíckou. 
3 ENROTH, R.: Cult/Countercult, Eternity, listopad 1977, s. 35, In.: ENROTH, R. a kol.: 
Průvodce sektami a novými náboženstvými. Praha 1995, s. 13-14. 
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