
ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK

A Keresztény Egység Titkársága, a Nem Ke
resztények Titkársága, a Nemhívők Titkársá
ga és a Kultúra Pápai Tanácsa tanulmányt ké
szített a "szekták", "új vallási mozgalmak" és
"kultuszok" jelenlétéről és tevékenységéről.

Jelentésüket mintegy 75 országos püspöki kar
1985. október 30-ig beküldött információi
alapján készítették el.

A bevezetés megállapítja:
A "szekta" és a "kultusz" lenézést és meg

vetést sugalmazó kifejezések, és már önma
gukban is inkább negatív értékelést tar
talmaznak. Jobb, ha inkább olyan semleges
megnevezéseket használunk, mint "új vallási
mozgalmak" vagy "új vallási csoportok". Ne
héz pontosan meghatározni ezeknek az egy
háztól és egyházi közösségektől vagy egy
"egyházon belül engedélyezett csoporttól"
különböző "új mozgalmaknak" vagy "cso
portoknak" a mibenlétét. Először alapvető

különbséget kell tenni a keresztény eredetű

szekták és a más vallásokból eredő szekták
között. Nemritkán igen kényes problémával
találjuk szembe magunkat, amikor a keresz
tény eredetű szektákat meg kell különböztet
ni az egyházaktól, az egyházi közösségektől

és az egyházon belüli törvényes csoportoktól.
Mindazonáltal ez a megkülönböztetés na
gyon fontos!

A szektás szellem, azaz egy erőszakos té
rítőmunkával párosult rugalmatlan magatar
tás nem szükségszerű alkotóeleme egy "szek
tának", mindenesetre nem elég egy szekta jel
lemzéséhez. Hasonló magatartással az egyház
hoz vagy egyházi közösséghez tartozó hívek
csoportjaiban is találkozhatunk. A szektás szel
lemű keresztény csoportoknál fejlődés, javulás
következhet be a hívek elmélyültebb oktatása
és a más keresztényekkel való kapcsolat által.
így egyre "egyháziasabb" magatartást tudnak
magukra ölteni .

A kérdőívre adott válaszokban sok termi
nológiai pontatlanság található, amely gyak
ran a más egyházak és egyházi közösségek
hiányos ismeretéből ered. Emiatt létezik
olyan irányzat, amely szektának nevez min
den, a katolikus egyházzal teljes egységben
nem álló keresztény közösséget. Végül néme
lyek a saját országukba kevésbé elterjedt, más
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nagy vallások követőinek csoportjait nevezik
szektáknak.

Mindettől a megkülönböztetésben és kife
jezésekben tapasztalható bizonytalanságtól és
pontatlanságtól eltekintve szinte valamennyi
helyi egyház felfigyelt az új vallási vagy ál
vallási mozgalmak és csoportok sokaságának
felbukkanására és gyors terjedésére. A jelen
séget szinte valamennyien komoly problémá
nak, sőt néhány kivételtől eltekintve riasztó
nak tartják. Csak néhány, elsősorban muzul
mán többségű országban tűnik úgy, hogy ez
a probléma nem jelentkezik.

A jelenség gyorsan, számos helyen némi
sikerrel terjed, s ez lelkipásztori szempontból
problémát jelent. Legelőször az a kérdés me
rül fel: hogyan viselkedjünk egy katolikus
család azon tagjával, aki szektába keveredett.
A plébános, a lelkipásztori segítő vagy a ta
nácsadó rendszerint és elsősorban az illető

rokonságával és barátaival foglalkozzon.
Gyakran magával az illetővel nem lehet köz
vetlenül kapcsolatba lépni, hogy tanácsot ad 
junk neki, vagy hogy segítsünk neki visszail
leszkedni a társadalomba vagy az egyházba.
Mindehhez pszichológiai hozzáértésre és ta
pasztalatra van szükség.

A leginkább érintett csoportok. A leg
könnyebben sebezhető és úgy tűnik, a legjob
ban érintett réteg az ifjúság. Minél inkább kö
tődés nélküliek, nem vesznek részt a plébá
niai életben és munkában, zilált családi körül
mények között élnek, nemzeti kisebbséghez
tartoznak, vagy olyan helyen laknak, ahol az
egyház csekély befolyással rendelkezik, annál
inkább úgy tűnik, hogy az új mozgalmak és
csoportok térítésének alkalmi c élpontjaivá
válhatnak. Persze nem csak a feltűnő módon
alkalmas személyek válhatnak célpontokká,
mert néhány szekta a felnőttek között talál
követőkre, míg mások a magas életszínvona
Ion élő családok között virágzanak. Ebben az
összefüggésben meg kell említeni az egyete
mi campusokat, melyek, úgy tűnik, gyakran
kínálnak táptalajt a szekták szaporodásához
és a tagtoborzó törekvésekhez. A klérussal
fennálló problémás kapcsolat vagy rendezet
len házassági körülmények is vezethetnek az
egyházzal való szakításhoz és egy új csoport
hoz való csatlakozáshoz.



Csekélynek tűnik azok száma, akik nem
tiszta szándékkal lépnek be egy szektába. A
legsúlyosabb vád, amivel illetni lehet a szek
tákat, az, hogy gyakran kihasználják az elé
gedetlen emberek jó szándékát és vágyait.
Valóban, ott érnek el nagyobb sikereket, ahol
a társadalom vagy az egyház nem tudta meg
felelőert fogadni ezt a jó szándékot és kielégí
teni ezeket a kívánságokat.

A katolikusok közötti viszonylagos sikere
ik okai természetesen sokfélék, és az okok kö
zött különböző szinteket lehet megkülönböz
tetni. Ezek mindenekelőtt azok az igények és
törekvések, amelyeket az egyén nem tud saját
egyházában kielégíteni. Ehhez járulnak a
szekták tagtoborzó és tanító módszerei. Vé
gül más okok is szerepet játszhatnak, mint
egy egyházhoz vagy szektához való tartozás
igénye; például gazdasági és politikai érde
kek, politikai nyomás, egyszerű kíváncsiság
stb. Világméretű jelenség a mai társadalom
személytelensége végül, mely mind szemé
lyes, mind közösségi téren számos válság
helyzetet idéz elő. Ezekben a válsághelyze
tekben különféle szükségletek, törekvések és
problémák kerülnek felszínre, amelyek mind
egyike konkrét és kielégítő választ igényel. A
szekták azt állítják magukról, hogy ők tudják
és meg is adják a választ. Ezt meg is teszik
mind érzelmi, mind értelmi téren, de számos
esetben az érzelmi igényeket oly módon elé
gítik ki, hogy közben elhomályosítják az ér
telmi képességeket.

A szekták terjedésének okai

Kilenc olyan igényt és törekvést jelöl meg a
dokumentum, amelyre a szekták látszólag
választ kínálnak. Ezek:

1. Az odatartozás keresése (közösségi
érzés).

Sok közösség szétszóródott, a hagyomá
nyos életmód felbomlott, a családi tűzhelyek

kialudtak, az emberek úgy érzik, hogy
gyökértelenek, széthullottak. Innen ered a
"valahova tartozás" igénye.

A válaszokban használt kifejezések odatar
tozás, szeretet, közösség, érintkezés, meleg
ség, kapcsolat, gondoskodás, támogatás, ba
rátság, érzelem, testvériség, segítség, szolida
ritás, találkozás, párbeszéd, vigasztalás, elfo
gadás, megértés, együttérzés, közelség, köl
csönösség, együttlét, kiengesztelődés, tole-
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randa, gyökerek, biztonság, menedék, olta
lom, megmentés/üdvösség, védelem, (csalá
di) tűzhely.

A szekták látszólag a következőket nyújt
ják: emberi melegség; a kis, szoros közössé
gekben figyelem és támasz; közös cél és test
vériség; az egyénre fordított figyelem; véde
lem és biztonság, különösen válsághelyzetek
ben; segítik a társadalom peremére szorult
egyének (például elváltak) újrabeilleszkedé
sét a közösségbe; olyan csoport, mely gyak
ran az egyén helyett gondolkodik.

2. Válaszkeresés.

Az összetett és zavaros helyzetekben az
ember, érthető módon, megfelelő válaszokat
és megoldásokat keres.

A szekták látszólag a következőket nyújt
ják: bonyolult kérdésekre és helyzetekre egy
szerű, szép és kész válaszokat; az igazságok
és a hagyományos értékek leegyszerűsítettés
részleges változatát; pragmatikus teológiát,
sikerteológiát, "új kinyilatkoztatás"-ként tá
lalt szinkretista teológiát; "új igazság"-ot
olyan embereknek, akik gyakran kevéssé is
merik a "régi igazságot"-ot; világos útmuta
tásokat; erkölcsi felsőbbrendűségre való hi
vatkozást; "természetfeletti" elemek bizo
nyítékait; glosszoláliát, önkívületet, médiu
mokat, próféciákat, birtoklást stb.

3. A teljesség keresése.

Úgy tűnik, sokan ellentétbe kerülnek ön
magukkal, másokkal, a saját kultúrájukkal,
saját környezetükkel: törést tapasztalnak.
Megsértették őket a szüleik, a tanáraik, az
egyház, a társadalom. Kirekesztettnek érzik
magukat. Olyan vallásos szemléletre vágy
nak, amely mindent és mindenkit össze tud
hangolni; olyan vallásra, amely hagyja érvé
nyesülni a testet és a lelket, lehetőséget nyújt
az aktív közreműködésre,a spontán megnyil
vánulásokra és az alkotóképesség kibonta
koztatására. Testileg is meg akarnak gyógyul
ni. (Ez a pont különösen gyakran szerepel az
Afrikából beérkezett válaszokban.)

A válaszokban használt kifejezések: gyógyu
lás, egység, teljesség, beilleszkedés, csorbítat
lanság, összhang, béke, kiengesztelődés, spon
taneitás, kreativitás, (aktív) közreműködés.

A szekták látszólag a következőket nyújt
ják: elégséges vallási élményt; az üdvösség és
a megtérés túlhangsúlyozását; lehetőséget az



érzések és érzelmek kifejezésére, a spontane
itásra (például a liturgiában); fizikai és lelki
gyógyulást; segítséget a kábítószer és az alko
hol okozta problémákban; bizonyos kapcso
latot az élettel.

4. A kulturális önazonosság keresése.

Ez a terület szorosan összefügg az előző

vel. A harmadik világ számos országában a
társadalom erősen eltávolodott a hagyomá
nyos kulturális, társadalmi (és vallási) érté
kektől. ugyanez áll a hívőkre is.

A válaszokban használt főbb kifejezések:
inkulturáció megtestesülés, elidegenedés, mo
demizálódás.

A szekták látszólag a következőket nyújt
ják: széles teret a vallási kulturális örökség
nek, a spontaneitásnak, a(z aktív) közremű

ködésnek; az emberek jellemvonásaihoz és
törekvéseihez szorosan kapcsolódó ima- és
prédikációs stílust.

5. Az elismerés és a sajátosság igénye.

Az embereknek szükségük van arra, hogy
kilépjenek a névtelenségből, hogy megteremt
sék önazonosságukat, hogy érezzék: ilyen
vagy olyan módon különlegesek és nem csak
a tömeg arc nélküli részei. A nagy plébániák
vagy rendek, a kapcsolatok hivatalos jellege
és a klerikalizmus kevés módot ad arra, hogy
mindenkihez egyénileg és személyes helyze
tét figyelembe véve közeledjenek.

A válaszokban használt kifejezések: önbe
csülés, (ön)ingelés, lehetőség, "kapcsolatok
valakivel", közreműködés.

A szekták látszólag a következőket kínál
ják: az egyénnel való törődést; egyenlő esé
lyeket a szolgálatban és a vezetésben, a kö
zösségi életben való részvételben és az önki
fejezésre; lehetőséget a személyes adottságok
kibontakoztatására; alkalmat egy elit csoport
hoz való tartozásra.

6. A transzcendens keresése.

Ez a keresés egy nagyon mély lelki igényt
fejez ki, egy felülről jövő ösztönzést, hogy ke
ressünk valamit a kézzelfogható, a közvetlen.
az ismert, az ellenőrizhető, az anyagi dolgok
mögött; hogy az élet végső kérdéseire választ
találjunk; valamit, ami gyökeresen meg tudja
változtatni az emberi életet. Mindez a titok, a
titokzatos iránti érzékről, a sors, az elkerülhe-
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tetlen jövő miatti aggodalomról, a messianiz
mus és a profetizmus iránti érdeklődésről ta
núskodik. Sokan nincsenek tisztában azzal,
hogy az egyház mit tud nyújtani, vagy látszó
lag elcsüggedtek attól, amit az egyház részé
ről az erkölcsi kérdések egyoldalú túlhangsú
lyozásának tartanak, vagy az egyház intéz
ményi jellege miatt.

A válaszokban használt kifejezések:
transzcendencia, szent, misztérium, misztika,
meditáció, szertartás, imádás, igazság, hit, lel
kiség, jelentés, cél, értékek, jelképek, imádság,
szabadság, újjászületés, meggyőződés.

A szekták látszólag a következőket kínál
ják: a Bibliát és bibliai ismereteket; az üdvös
ség érzését; a Lélek ajándékait, meditációt,
lelki önmegvalósulást. Egyes csoportok nem
csak arra adnak lehetőséget, hogya végső

kérdéseket egy "védett" társadalmi közegben
ki lehessen mondani és el lehessen mélyíteni,
hanem ehhez alkalmas nyelvezetet és fogal
makat nyújtanak. valamint világos és vi
szonylag egyértelmű válaszok sorát kínálják.

7. A lelkivezetés igénye.

A "keresők" családjában hiányozhat a szü
lői segítség vagy az egyház illetékesei, vagy
a tanárok részéről az irányítás, a türelem és a
személyes elkötelezettség.

A válaszokban használt kifejezések: vezetés,
tisztelet, elkötelezettség, meghatározás, pa
rancs, guru.

A szekták látszólag a következőket kínál
ják: karizmatikus vezetők részéről vezetést és
útmutatást. A mester, a vezető, a guru szemé
lye fontos szerepet játszik a tanítványok
összefogásában. A befolyással rendelkező lel
kivezető (messiás, próféta, guru) irányában
olykor nem csak engedelmesség, hanem szin
te hisztérikus tisztelet is megnyilvánul.

8. A belátás igénye.

Világunk gyűlölettel, konfliktusokkal, erő

szakkal és megsemmisüléstől való félelem
mel van átszőve. Az emberek nyugtalankod
nak a jövő miatt, gyakran kétségbeesettek, se
gítség nélkül vannak, tehetetlenek. A remény
jeleit keresik, kiutat ebből a helyzetből. Egye
sek, olykor meghatározhatatlan módon vágy
nak arra, hogya világot jobbá tegyék.

A használt kifejezések: látás, újjáébredés.
elkötelezettség, újdonság, új rend, kiút, vá
lasztási lehetőség, célok, remény.



A szekták látszólag az alábbiakat kínálják:
az egyén, az emberiség, a történelem, a koz
mosz "új szemléletmódját". Uj kor, új korszak
kezdetét ígérik.

9. A közreműködés és az elkötelezett
ség igénye.

Ez a terület szorosan kapcsolódik az elő

zőkhöz. A "keresők" közül sokan nem csak a
jelen és jövő világ új szemlélete iránti igényt
érzik, hanem részt is akarnak venni a jelent
.és jövőt illető döntésekben, a tervezésben, a
jövő megvalósításában.

Főbb kifejezések: közreműködés, tevékeny
tanúságtétel, építés, élenjáró társadalmi elkö
telezettség.

A szekták látszólag a következőket nyújt
ják: konkrét küldetést egy jobb világért, teljes
önátadásra való felhívást, többszintű közre
működést.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy úgy
tűnik, a szekták hitük erejében, erős (gyakran
nagy vonzerejű)meggyőződéssel,odaadással
és elkötelezettséggel élnek. Ott keresik fel az
embereket, ahol élnek, meleg, személyes és
diszkrét módon közelednek hozzájuk. Azál
tal/ hogy ösztönzik őket a tevékeny közremű

ködésre, a felelősségre, az elkötelezettségre,
hozzásegítik őket, hogy kilépjenek a névte
lenségből. Mindennek érdekében szoros kap
csolatot tartanak fenn velük, meglátogatjék
őket otthonukban, állandó támogatást és út
mutatást adnak nekik. Segítik az embereket,
hogy újraértelmezzék tapasztalataikat, hogy
újra megerősödjenek értékeikben, és hogy
összefüggő rendszer keretében elemezzék az
alapvető kérdéseket. Rendszerint a szó meg
győző erejére támaszkodnak: a prédikáció, az
irodalmi termékek, mass media (a keresztény
csoportok esetében a Biblia túlzott hangsú
lyozása) és gyakran a gyógyítás szolgálata is
eszköztárukba tartozik. Röviden: úgy mutat
koznak be, mint akik egy kaotikus világban
a válasz, az "örömhír" egyedüli birtokosai.

Mindezek jelentősenhozzájárulnak a szek
ták sikeréhez. A sikernek azonban ezenfelül
más okai is vannak, mint például a hívőtobor

zás, a képzés és az indoktrinálás módszerei.

Kihívás a lelkipásztorkodásnak

Megállapíthatjuk, hogy mindezek a tünetek
az önmaguktól, másoktól, saját gyökereiktől,

a saját kultúrától stb. való elidegenedés kü-
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lönféle megnyilvánulásai. Azt is mondhat
nánk/ hogy a kérdőívre adott válaszokban ki
fejezésre juttatott igények és törekvések a "je
lenlét" keresésének formái (maga számára,
mások számára, Isten számára). Akik elve
szettnek érzik magukat, arra vágynak, hogy
valaki rájuk találjon. A kérdőívré adott vála
szok hangsúlyoznak számos, az egyház életé
ben tapasztalható hiányosságot és alkalmaz
kodási hiányt/ amelyek megkönnyítik a szek
ták sikereit.

A továbbiakban ezért néhány ajánlást sze
retnénk adni a lelkipásztoroknak. Ha ezek
eredményre vezetnének, akkor a szekták ki
hívása jól ösztönözné a lelki és egyházi meg
újulást.

1. Közösségérzés.

Csaknem valamennyi válaszban javasol
ják, hogy gondoljuk át a hagyományos "plé
bániai rendszert". Olyan közösségi model
leket kell keresni, amelyekben jobban kifeje
zésre jut a testvériség, amelyek "emberköze
liek", az emberek helyzetéhez jobban alkal
mazkodnak. Több "egyházi bázisközösség"
létrehozását javasolják: olyan közösségekét,
amelyekben élő hit, szeretet (melegség, egy
más elfogadása, megértés, kiengesztelődés,

testvériség) és remény uralkodik. Ezek legye
nek ünneplő közösségek, imádkozó közössé
gek, missziós közösségek: a külvilág felé for
dulók és tanúságtevők; nyitott közösségek,
amelyek támogatják a különleges problémák
kal küszködőket: az elváltakat, az "újraháza
sodottakat"/ a kirekesztetteket.

2. Oktatás és folyamatos képzés.

A válaszok hangsúlyozottan szükségesnek
tartják a hívek evangelizációját, hitoktatását,
a hitben való folyamatos oktatását-nevelését,
amely a helyi közösségben történjék, s terjed
jen ki a Biblia, a teológia és az ökumené te
rületére. Ugyancsak szükséges a papság és az
oktatásban részt vevők folyamatos képzése
(az egyik válasz olyan tanfolyamok megtar
tását javasolja professzorok, ifjúsági vezetők,

a klérus és a szerzetesek számára, amelyeken
egy-egy témát mélyítenek el). Ez az állandó
folyamat kettős jellegű legyen: 1. tájékoztató,
amely magában foglalja a katolikus hagyo
mány megismertetését (vallási felfogások,
szokások, lelkiség, elmélkedés, szernlélődés

stb.), más hagyományokkal való megismer-



kedést, az új vallási csoportok bemutatását
stb. 2. tanító, vagyis irányítson a személyes és
közösségi hitben, mélyítse el a transzcendens,
a végső idők, a vallási oktatás, a közösségi
szellem stb. iránti érzéket. Az egyház ne csak
a remény jele legyen az emberiség számára,
hanem meg is kell indokolnia ezt a reményt,
segítenie kell mind a kérdések felvetésében,
mind azok megválaszolásában. Rendkívül
fontos, hogy e folyamat középpontiaba a
Szentírást helyezzük. Másfelől többet és job
ban igénybe kell venni a tömegtájékoztató
eszközöket.

3. Személyes és teljes megközelítés.

Hozzá kell segíteni az embereket ahhoz,
hogy tudatosítsák magukban egyediségüket,
továbbá azt, hogy a személyes Isten szereti
őket, hogy személyes történetük van, amely
a szűletéstől a halálon át a feltámadásig tart.
A "régi igazság"-ot számukra állandóan "új
igazság"-gá kell tenni, amihez részükről

őszinte megújulásra való törekvésre van
szükség, valamint olyan irányelvekre és gon
dolkodásmódra, amelyeket nem rendít meg
minden útjukba kerülő "újdonság". Külön fi
gyelmet kíván a tapasztalat, azaz Krisztus
személyes felfedezése az imádság és az elkö
telezett élet által (például a karizmatikus és
"újjászületési" mozgalmak). Sok keresztény
úgy él, mintha sohasem született volna meg!
Megkülönböztetett figyelmet kell szentelni az
imádság általi gyógyításnak, a kiengesztelő

désnek, a testvériségnek és az embertársakra
való odafigyelésnek. Lelkipásztori gondolko
dásunk nem lehet egyoldalú: ne csak lelki, ha
nem fizikai, pszichológiai, társadalmi, kul
turális, gazdasági és politikai térre is terjedjen ki.

4. Kulturális önazonosság.

Alapvető az inkulturáció problémája. Leg
többször az Afrikából érkezett válaszokban
fordul elő, mert idegenek a szertartások és a
szolgálatok nyugati formái; ezeknek ugyanis
nincs jelentéstartalmuk az Európán kívüli
kultúrkörnyezetben és életkörülmények kö
zött. Az egyik válaszban ezt olvassuk:

"Az afrikaiak szeretnének keresztények
lenni. Könnyítéseket ajánlottunk nekik, de
otthont nem... Egyszerűbb kereszténységet
akarnak, amely beleillik az afrikaiak minden
napi körülményeibe, bánatába, örömébe,
munkájába, vágyaiba, félelmeibe és igényei-
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be... Vallási téren a fiatalok a »Független Egy
házakban« találják meg az afrikai hagyomá
nyok hiteles irányzatát."

5. Imádság és szertartások.

Egyes válaszokban azt javasolják, hogy a
klasszikus szombat este-vasárnap reggeli li
turgiabeosztást felül kellene vizsgálni, mert
az gyakran a mindennapi élettől idegen ma
rad. Az Isten Igéjét újra fel kell fedezni, mint
a közösségépítés fontos elemét. A "befoga
dásnak" is ugyanannyi figyelmet kell szen
telni, mint a "megőrzésnek". Helyet kell adni
az örömmel telt kreativitásnak, hogy az em
berek higgyenek a keresztény sugalmazásban
és a "találékonyság" képességében, valamint
a szertartások közösségi jellegében. Ebben az
esetben is szükség van az inkulturációra (tisz
teletben tartva a liturgia természetét és az
egyetemesség követelményeit).

Sok válaszban hangsúlyozzák, hogya pré
dikáció támaszkodjon a Szentírásra, beszélje
nek a nép nyelvén, a prédikáció és a liturgia
legyen alaposan előkészítve (ha lehet, ez cso
portosan és a hívek bevonásával történjék).
Nem szükséges, hogya prédikáció elméleti,
túl magas és moralizáló legyen, hanem legyen
életéről adott tanúságtétel. A prédikáció, a szer
tartások és a közösségi ima nem csupán a ha
gyományos kultuszhelyen történhet.

6. Közremaködés és irányítás.

Valamennyi válaszból kitűnik, hogy min
denütt probléma a papok és szerzetesek szá
mának állandó csökkenése. Ezért támogatni
kell felelős laikusoknak az egyház különféle
szolgálataiba való bevonását és folyamatos
képzését. Figyelmesebben meg kellene vizs
gálni azt a kérdést, milyen szerepet tölthetné
nek be a szektákkal vagy legalábbis a szek
tákba került személyekkel való kapcsolatfel
vételben azok a laikusok, akik az egyházon
belül lelkipásztoraikkal együttműködvevaló
di lelki és lelkipásztori funkciót töltenek be.
A papokat nem szabad alapvetőerthivatalno
koknak vagy döntőbíráknaktekinteni, hanem
sokkal inkább testvéreknek,' vezetőknek. vi
gasztalóknak, az imádság embereinek. A hí
vek és a püspök, de a püspök és a papok kö
zött is túl gyakran tapasztalható szakadék,
amelyet át kell hidalni. A püspök és a pap
szolgálata az egység szolgálata, amelynek a
hívek számára is láthatóvá kell válnia.



Zárszó

Mindezek után tegyük fel a kérdést: hogyan
viselkedjünk a szektákkal szemben, hogyan
közelítsük meg őket? Világos, hogy a kérdést
nem lehet könnyen megválaszolni. Maguk a
szekták is a legkülönfélébbek; a világ külön
böző részein a vallási, kulturális és társada
lmi helyzet túlságosan eltér egymástól. Nem
lehet ugyanazt a választ adni, ha a szekták
nak a .felekezeten kívüliekkel", a megkeresz
teletlenekkel. vagy a nem hívőkkel való kap
csolatát vizsgáljuk, mint akkor, ha a keresz
tényekre és különösen a katolikusokra vagy
a katolikus egyházból kikerült követőikre ki
fejtett hatásukat vesszük szemügyre. Érthető
módon legtöbben ez utóbbi csoportból vála
szoltak a kérdőívekre.

Szintén világos, hogy az egyszerű, békés
magatartás elhibázott lenne. Elégséges mó
don elemeztük a szekták tevékenységét, hogy
bemutassuk: néhányuk magatartása és mód
szerei hogyan tudják lerombolni a személyi
séget, szétzilálni a családokat és a társadal
mat, és tanításuk milyen messze van Krisztus
egyházának a tanításától. Gyanítjuk. sőt tu
domásunk is van arról, hogy bizonyos orszá
gokban a szekták által olyan, az emberiség
iránti őszinte érdeklődéstől teljesen távol álló
eszmei irányzatok vagy gazdasági-politikai
érdekcsoportok működnek, amelyek az "em
berit" embertelen célok érdekében használják
fel.

Szükség van a hívek, különösen a fiatalok
tájékoztatására, óvni kell őket a szektáktól. és
például a jogi tanácsadáshoz és védelemhez
szakembereket kell segítségül hívni. Bizonyos
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esetekben el is fogadhatjuk, sőt támogathat
juk az államnak akár szigorú beavatkozását
azokon a területeken, amelyek illetékességi
körébe tartoznak.

Az is köztudomású, hogy általános tapasz
talat szerint kevés, vagy semmi esély nincs a
szektákkal való párbeszédre. Emellett nem
csak ők maguk zárkóznak el a párbeszéd elől,

hanem ott, ahol aktívabbak. komolyan akadá
lyozhatják az ökumenizmusra nevelést.

Mindenesetre, ha hűek akarunk maradni
elveinkhez és mindahhoz, amiben hiszünk (a
személy tisztelete, a vallásszabadság tisztelet
ben tartása, hitünk a Szentlélek működésé

ben, aki az egész emberiségben, minden fér
fiban, nőben vagy gyermekben Isten szeretet
tervét titokzatos módon valősiíja meg), nem
elégedhetünk meg egyszerűen azzal, hogy el
ítéljük a szektákat és küzdünk ellenük, tör
vényen kívülinek és kitaszítottnak. az egyé
neket pedig akaratuk ellenére "átprogramo
zottak"-nak tekintjük. A szekták és az új val
lási mozgalmak "kihívása" legyen ösztönző

számunkra, hogy megújulva, hatékonyabb
lelkipásztorkodást tudjunk megvalósítani.

Ez a kihívás érlelje meg bennünk és közös
ségeinkben a krisztusi lelkületet, hogy ezzel
a lelkülettel viselkedjünk velük szemben,
próbáljuk megérteni az ő álláspontjukat, s
esetleg a krisztusi szeretet alapján állva kap
csolatba lépjünk velük.

Ezeket a célokat a Krisztus által tanított
igazságba vetett bizalommal, minden férfi és
nő iránti szeretettel kövessük anélkül, hogy a
szekták miatti aggodalmunk csökkentse a
minden keresztény közötti valódi ökumeniz
musra irányuló törekvéseinket.


