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ПРОТИВ ПОРОДИЦЕ, ЦРКВЕ, ВЕРЕ 

 
Нови грб Пожаревца је право сатанистичко обележје! Кустос Драган Јацановић 
тврди да су латински златни крст неједнаких кракова, пропети велики црни бик и 
пропети црни коњ сам сатанизам. Бик златних рогова и копита, коњ златних 
копита, поломљеног и троструко рашчлањеног репа и исплаженог златног језика 
су симболи мрака, смрти и сила које њима владају. Огрлице које им красе 
вратове украшене су са по три беле кружне апликације које симболизују ропство 
и покорност и изједначавају бика и коња, писао је "Глас". 
 
Ово је поново скренуло пажњу јавности на секте и њихово безобално деловање. 
Да им утицај није безначајан, сведоче многи подаци. Тако се, каже саговорник, 
анонимни службеници државне администрације жале да не могу да се одбране од 
насртаја разних масонских ложа и сајентолога који врбују од дактилографа до 
највиших службеника. 
 
Колико нам заправо секте утичу на живот, а да тога нисмо свесни? Према 
Александру Сенићу и Слађану Мијаљевићу, познатим сектолозима, у Србији 
тренутно има око 150 организација које се могу назвати сектама, а с њима је на 
различите начине повезано око пола милиона људи. Оне нису регистроване као 
секте, већ обично као мале верске заједнице, групе грађана или хуманитарне 
организације. 
 
- Секте су, све до једне, веома опасне по сваку нацију, јер смишљено раде на 
разбијању породице, традиционалне религије, прекрајању историје и правих 
друштвених вредности - каже за "Глас" Слађан Мијаљевић, православни 
публициста, сектолог и учитељ борилачких вештина. 
 
Како каже Мијаљевић, овај проблем није од јуче. Он тврди да је у време док је 
Милан Панић био премијер, Мунова Унификациона црква имала снажан утицај. 
  
У време претходне власти главни промотер Трансцеденталне медитације (ТМ), 
псеудохиндуистичке секте, била је писац Јара Рибникар, високи функционер ЈУЛ-
а. Она и главни учитељ ТМ Милија Петровић, који се представља као психолог 
ајурведске медицине (Петровић је несвршени метеоролог) у јавности су често 
били уз Миру Марковић. Они сада тврде да су били жртве бившег режима, а ТМ је 
регистровао своју странку - Партију природног закона, која је била у незваничној 
коалицији са ЈУЛ-ом. 
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Сајентолози, муновци, бахајци и следбеници Шри Чин Моја, према плану твораца 
новог светског поретка, требало би, да кад за то дође време, да преузму све 
незваничне религије, секте и култове, и окупе их у једну, јер новом светском 
поретку треба само једна, њихова религија, говори Мијаљевић. 
 
Колики утицај у свету имају поједине секте, могло се видети на свечаном 
полагању заклетве Кофија Анана у УН; у првом реду седео је Мун. Чудно, али Мун 
и Шри Чин Мој, такође оснивач секте (коме је Хилари Клинтон често ишла на 
сеансе), имају канцеларије у УН. Мунова секта је и комерцијална, његове су фирме 
Ам веј, Калифорнија фитнес. Имају и хуманитарне организације - Мировна 
конференција, Жене за мир у свету, Професорска мировна конференција. Водеће 
секте продиру на перфидне начине. Тако је Шри Чин Мој оснивач маратона мира и 
разних мировних организација и покрета. На капији Београдског зоо-врта стоји 
табла на којој пише "Врт добре наде" - Шри Чин Мој, борац за мир. Усред 
Суботице је 1997. постављен обелиск посвећен "великом борцу за мир" Шри Чин 
Моју.  
 
Карактеристично је за скоро све секте да користе чланове како би гомилали 
богатство, каже Мијаљевић.  
 
- У секте се улази са креативним лудилом, а излази уз обично, ако се уопште 
изађе. Секте не смемо узимати олако, јер представљају велику опасност по 
духовно и физичко здравље нације. Оне од људи праве робове, мењају им свест 
и приморавају их да се одрекну свега што има везе са Православном црквом и 
породицом. Тако обрађеним члановима, секта је све и без поговора испуњавају 
вођине захтеве.  
 

ЦИЉ: ПОБЕДИТИ ХРИШЋАНСТВО 
 
Чим је почела прича око увођења веронауке у школе, отворила се расправа, па је 
уз веронауку, на нечије инсистирање, напрасно измишљен као алтернативни 
предмет грађанско васпитање. Тиме је створена лажна дилема која произилази из 
самог назива: да ли су они који похађају веронауку грађански неваспитани, 
неписмени, па самим тим и мање грађани?- пита се сектолог Андрија Тадић.  
Ни руководство секти не верује у учење које само формира, али помоћу њега 
користи ниже припаднике секте. Врх регрутује људе који осмишљавају деловање 
и представљају технократски део, док су обични чланови, који се улове на лепе 
приче, заправо робови, за „Глас" говоре људи који се - само на основу личног 
ангажмана и без икакве надокнаде - боре против деловања секти. Све секте, кажу 
они, имају заједнички циљ - да победе хришћанство, пре свега православље, па 
кроз своја учења негирају све традиционалне религије, свесно раде на разбијању 
породице, традиционалних вредности и духовности. Такође, све до једне згрћу 
богатство, а од чланова праве слепе послушнике. Зато и не чуди изјава коју је дао 
оснивач сајентолога Хабард „Ако желиш да зарадиш милион долара, оснуј 
цркву." Већина припадника секти није свесна да у ствари обавља задатке који су 
смишљени у једном центру.  
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Тај центар користи сва могућа средства да под свој утицај стави и интелектуалне 
и политичке елите, које представљају колективну свест једног народа, кажу наши 
саговорници. Секте настоје да утичу на војни и полицијски врх. Њихова је намера 
да униште сваку кохезиону силу једне нације и створе безлични потрошачки 
конгломерат. 
 
- Деловање секти се очитује и рекламама, поготову телевизијским. Бројне од њих 
су типичан пример сатанистичког деловања. Телевизија је просто претрпана 
таквим порукама које се не могу одмах приметити. Пример је добро позната 
реклама о ексеру у једну, па у другу руку, да би се на крају испоставило да није у 
питању Христ, већ - Пинокио, односно ругање Исусу. Други пример је спот за 
воћни сок, у коме се девојка претвара у бесполног хуманоидног рептила. Боље 
упућени лако препознају, да се овим пропагира такозвани човек шесте генерације, 
како су га замислили и на чему увелико раде заговорници новог светског поретка 
- каже Андрија Тадић, сектолог.  
 
 
 
 

Др Ђорђевић о истинама и заблудама око верских секти 
 
Последњих година се све верске заједнице, па и секте, у СРЈ региструју по закону 
наслеђеном још из СФРЈ. А тај закон их третира као удружења грађана, па десет људи 
може себе да прогласи за верску организацију и добије дозволу за рад, каже за "Глас" 
др Драгољуб Ђорђевић, угледни теоретичар религије и нишки универзитетски 
професор. Он напомиње да је на савезном нивоу у припреми нови закон чији је нацрт 
врло квалитетан, јер су га правили најпознатији светски експерти. 
 
- У новом закону тражиће се поновна регистрација верских заједница, организација, 
секти, култова..., али се неће тражити и нова регистрација традиционалних верских 
заједница - каже даље за "Глас" др Ђорђевић. По његовој оцени, нови закон ће бити 
селективан, јер ће тражити програм деловања. 
 
- У чисто социолошком смислу, секте је само верска организација која се разликује од 
других типова, као што су култ, црква, деноминација и слично. Дакле, ниједној секти 
се не може ништа приписати пре темељног истраживања њеног деловања - каже 
Ђорђевић. 
 
С друге стране, из теолошког угла, секте имају негативне конотације. Оне верске 
заједнице које ми овде ниподаштавајуће гледамо као секте, попут Хришћанске 
баптистичке цркве, Хришћанске адвентистичке цркве или разних пентекосталних 
праваца протестантизма, у матичним земљама на Западу већ представљају званичне 
цркве. Зато, код нас се сада чини неправда према малим верским заједницама, јер се, у 
ствари, мисли на оне друге полуверске групе које делују илегално, полутајно, уз обреде 
нецивилизацијског садржаја. Такве групе се означавају као култови и проблем и код 
нас и у другим земљама постоји управо око таквих група - каже др Ђорђевић. 
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- Појава великог броја секти на нашим просторима - а нисмо једини који имају 
таквих проблема - уско је везана са заговарањем и припремањем новог светског 
поретка. За те циљеве је идеално постојање читавог конгломерата секти и 
култова. Скоро све секте и култови су настале у САД, или бар имају централе у 
овој тренутно водећој светској сили, која их здушно подржава. Оне данас служе 
као помоћно оружје, с циљем да се, кад за то дође време, ставе под јединствену 
контролу, јер нови свет, по њима, мора имати и јединствену религију. Кад се јасно 
уочи ко су чланови, симпатизери и финансијери или добротвори секти, лако се 
може видети и који је интерес на простору на коме делују.  
 
Нажалост, тврди Тадић, припадници секти су у свим сегментима друштва и на 
високим положајима. Све секте и култови свесно раде на одливу мозгова и 
обездуховљењу и пресецању корена са матицом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Последњи Мохиканци 
 
- У нашу земљу су пре Другог светског рата стигли назарени, адвентисти и баптисти. 
Почетком шездесетих на нашим просторима своје веровање шире псеудо 
хиндуистичке секте. Кроз разне борилачке вештине донет нам је зен будизам. 
Почетком седамдесетих, преко јоге се инфилтрирају све чистији хиндуистички правци 
који немају везе са спортом. Чак ни јога није спорт, већ духовни правац. Већ крајем 
седамдесетих представљане су као култура, да би почетком осамдесетих почели да 
откривају духовне и религијске аспекте, а почетком деведесетих престају да се крију и 
отворено пропагирају духовност - каже Слађан Мијаљевић, публициста, учитељ 
борилачких вештина и сектолог. 
  
Истовремено, у Србији почиње и борба против секти и њиховог деструктивног учења. 
Тако је 1992, при београдској цркви Александар Невски, оформљена група за борбу 
против аномалија у хришћанству. 
  
Осамдесетих година деловање појачавају и псеудо хришћанске секте које у нашу 
земљу шаљу мисионаре. Тада у Србију стижу Јеховини сведоци, мормони... 
 
Савезна скупштина је 1992. дала дозволу да у земљу уђе 16 мормонских мисионара, а 
пентакосталци су почетком деведесетих успели да купе кућу у центру Београда, у 
Симиној улици, баш преко пута Југословенског црвеног крста. Како, кад ни сам 
Југословенски црвени крст то није успео? 
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СВЕ ДОСЕТКЕ ЕКОЛОШКЕ СЕКТЕ 
 
Штетан утицај секти је видан и доказан. С њиховим растућим деловањем, у 
Србији, у недостатку осмишљене државне политике, неки људи покушавају да се 
аргументовано боре против њиховог утицаја. Број бораца против секти расте. 
  
- Под сектама подразумевамо да су оне само сектине секте секта, навео је у 
апологетици протојереј ставрофор професор др Лазар Милин. 
 
- После дугог рада схватио сам да је ово тумачење сушта истина и да се ту крије 
наставак рада секти - каже Богдан Тодоров, сликар и новинар. 
 
Секте су нови облик којим човек сам уништава човека и тако нестаје, каже он. 
Многе секте увелико раде и уживају заштиту својих оснивача и извозника САД - 
појашњава Богдан Тодоров, новинар и сликар. Он подвлачи да тренутно под 
фирмом "право на различитост", класични сатанисти пропагирају празновање 
ђавола, промискуитет, дрогу, хомосексуализам, распад породице.  
 
Сем отворених сатаниста, имамо поплаву прикривених, који се приказују као 
хришћани. Једна од тих секти су и Јеховини сведоци. Учење им се заснива на 
Библији коју су фалсификовали, чиме је већ почињено светогрђе. Тврде да су 
они једини божји сведоци, трипут су у двадесетом веку предвиђали пропаст 
света и ниједном се њихова предвиђања нису остварила. Први промашај су 
имали 1914. Касније су покушали то да представе као духовни повратак Исуса 
Христа. Осим најављивања смака света, тражили су од својих верника да не 
оснивају породице, што је сатанистички циљ уништења породице - појашњава 
Тодоров. 
 
С раскринкавањем циљева секти, на чему раде сектолози у Србији, поједине 
секташке вође почињу да мењају тактику. У разоткривању штетног деловања 
секти подаци су забрињавајући. Богате и јаке секте имају велики утицај у скоро 
свим важним чиниоцима друштва, тако да врше страховите притиске како њихов 
даљи рад не би био онемогућен. Покушавају на све начине да прикрију стварне 
намере, па тако измишљају нове организације и секте. Један од циљева на којем 
ће и убудуће радити је смањивање до уништења људског постојања, испричао је 
Тодоров. 
 
Један од главних хитова, осмишљен у централи свих секти САД, јесте еколошка 
секта. Њени представници као аргумент наводе да се од постанка света смањује 
број животињских и биљних врста, прави све већа озонска рупа, а за све то 
оптужују човека. Једини излаз је самоубиство, јер, по њима, човек успорава 
процес еволуције. Иако Свето писмо описује пропаст Содоме и Гоморе због 
промискуитета, блуда, педерастије, содомије - противприродног блуда са 
животињама и осталих неморалности, сада се у име права на различитост 
подржавају ствари које су потпуно супротне очувању породице и размножавању, 
тврди Тодоров и истиче да се под мрачним утицајима секти форсира све што је 
супротно основним хришћанским начелима. 
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Траже се права за бракове истог пола и да такви парови могу да усвајају децу. 
Једна од последица је гашење здраве породице и њеног природног порода. - 
Нажалост, ту није крај, тврди Тодоров, ствар је у томе да се људи што више отуђе 
и раздвоје. Земље заштитнице секти пронашле су модел како да реше 
усамљеност људи - држање кућних љубимаца. Под плаштом наивности и 
невиности, почела су да се отварају гробља за кућне љубимце. Делови неких 
протестантских секти почели су отворено да крштавају псе, мачке, краве и друге 
домаће животиње, чак и да их венчавају. Шта је следеће?  
 
- А највећи проблем за нашу земљу је то што се девијације са Запада, које се 
рекламирају као право на различитост, све заступљеније и код нас - појашњава 
своју тезу Тодоров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Дијанетика" без порекла 
 
Књига под називом "Дијанетика" појавила се у продаји испод руке у Југославији, без 
имена издавача, дистрибутера, преводиоца, каталошког броја. Унутар корица је визит 
карта и дописница с телефонским бројем у Мађарској, путем којег се књига наручује. 
Луксузно опремљена, на око шесто страна, с коментарима објашњења појмова у 
књизи, књига врло смишљено наводи читаоца да је пажљиво прочита. Штиво суочава 
читаоца с проблемима из живота, љубави, посла или друштва, и "разрешава" их 
упознавањем самог себе, односно прочишћењем који се у дијанетици назива "клир". 
Аутор издања је Лафајет Роналд Хабард, писац научно фантастичних романа и 
оснивач Сајентолошке цркве. Дијанетика је свето писмо сајентолога. А где је ту 
реакција јавног тужиоца? 
 
У свету ова "религија" важи за изузетно деструктивну. За њу се врбују политичари, 
банкари и јавне личности. Сајентолозима је, после великих полемика и битака, 
забрањен рад у Немачкој, а њихови припадници немају право да отварају банкарске 
рачуне због малверзација у које су били умешани. Центар ове секте за Балкан је у 
Албанији.  
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СЕКТАШИ У ВЛАСТИ И БИЗНИСУ 

 
Секте су савремена болест зависности, као и алкохолизам или наркоманија. 
Последњих 50 до 60 година код нас је спровођена програмска атеизација која је 
имала за циљ да народ омрзне све оно што је у свести православног народа. Тако 
смо добили духовно празне људе, који и не познају своју веру, па је тиме отворен 
простор за секташко деловање. На основу тог плурализма, секте су могле и могу 
и даље да овде харају. У томе их је подржавала и држава, јер није црква 
регистровала секте него држава. 
 
Тако о деловању Српске православне цркве против секти за "Глас" говори отац 
Вајо Јовић, протонамесник Православне мисионарске школе при београдском 
храму Свети Александар Невски. 
 
Отац Јовић верује да ће и садашњу власт притискати светски центри да 
региструју секте. 
  
- Проблем је што ова власт није донела, правно речено, законе којим се регулишу 
односи верских заједница, како су оне досад називане. Још су на снази закони из 
доба комунизма. Нови предлог закона ће вероватно проћи у скупштинској 
процедури. Али, у међувремену је произведено много секташа који су ушли у 
карике власти, моћи, који имају и бизнис и власт. Према томе, то ће бити озбиљно 
питање, јер ће бити и притисака и воље да се и секте уврсте у верске заједнице и 
да добију исти третман као аутентична Православна црква - наводи он.  
 
То што су из православља произашли државотворност и култура, и духовна и 
материјална, наше земље, свет неће поштовати, сматра Јовић и додаје: 
  
- Свет уважава секте зато што су оне моћан фактор у глобализацији света и 
уситњавању великих религија, као и крчењу простора за себе и за људе који 
владају светом. Из тог разлога вероватно ће пронаћи добровољце и код нас.  
 
По оцу Ваји, Српска православна црква чини много да своје вернике обавести и 
духовно их просвети, јер, каже он, осим Цркве, нико не води рачуна о духовности 
народа. 
 
- Сматрам да су у јавном информисању секте фаворизоване. Секташи се појаве с 
парама и тада могу све. Тако су на телевизији места нашле гатаре и врачаре, али 
не и наша цркве. Врачања, видовњаштва и секташтва има у целој Западној 
Европи. То је поплава неке врсте духовне езотерије која јури новац. То је флерт 
са вером - закључује отац Јовић. 
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Како су настале секте? 
 
То је светски процес који долази са Запада, јер је Запад морално и духовно посрнуо. Из 
те протестантске провенијенције вероисповедања, изникло је више од 3.000 разних 
такозваних хришћанских религија. На нивоу духовности тим секташким деловањем 
разводњавају се и уситњавају велике религије.

Паре угасиле "Дијалог" 
 
Часопис "Београдски дијалог" окупљао је стручњаке из цркве, психологе, људе из 
полиције и све који су упознати с проблемима деловања секти код нас. Нажалост, због 
несташица пара, није опстао. 
  
- Осим потреба да заштитимо народ од деловања секти, имали смо и потребе да их 
информишемо о манипулацијама и заверама којима се секташи служе. Часопис је 
излазио веома кратко - каже отац Вајо. 

http://sekte.paracin.co.yu

