
СЕКТЕСЕКТЕ



Шта је секта?Шта је секта?

� Секта је издвојена или затворена група људи која 

чврсто следи своја начела. 

� Реч секта потиче од латинске речи SEQUISEQUISEQUISEQUI, што 

значи следити.



Како се формирају сектеКако се формирају секте??

� Најчешће се секте формирају насупрот основној 

групи из које је потекла, развијајући учење, које је 

по уверењу чланова секте, исправније у односу на 

ученње основне групе. 



� За све чланове секте карактеристично је да имају 

чврсту организацију и јединствене обавезне 

ритуале. 

� У једном броју монотеистичких религија свако 

одступање од прокламованих догми, проглашава 

се сектом.



� У почетку секта је била неутралан појам за једну 

мањинску групу која би долазила у конфликт са 

већином.



Тај појам се најчешће Тај појам се најчешће користио:користио:

� У античким филозофским круговима, описујући 

мање филозофске групе. 

� У средњем веку, појмом секте су описиване 

јеретичке групе које су се одвајале од већинске 

Цркве. 

У модерно доба се под сектама најчешће � У модерно доба се под сектама најчешће 

подразумевају затворене верске групе, односно 

култови.



Подела секта:Подела секта:

� Псеудохришћанске секте, секте које су се 

одвојиле од званичног учења цркве.

� Псеудохиндуистичке и далекоисточне секте, 

основа ових секти су будизам и хиндуизам.

� Синкретистичке секте, ове секте представљају 

мешавину разних религијских праваца, као и мешавину разних религијских праваца, као и 

окултизма и магије.

� Сатанистичке секте, секте које сматрају Сатану 

као врховног Бога.



Узроци настанка Узроци настанка сектисекти

� Незадовољство стањем у цркви (организацији и 

функционисању) и њеним односом према 

окружењу и друштву.

� Психолошка стања и кризне ситуације код 

појединца.

Потреба за припадањем некоме и трагање за � Потреба за припадањем некоме и трагање за 

идентитетом.

� Потреба за духовним вођством.

� Опште стање у друштву (кризе, сиромаштво, 

неизвесност, бесперспективност) 



Најчешћа мета напада секташа су Најчешћа мета напада секташа су 

,,,,осетљивеосетљиве’’’’ групегрупе::

� Адолесценти

� Болесни, људи с материјалним и другим 

проблемима

� Труднице� Труднице



Секте жртве привлаче проматрајући Секте жртве привлаче проматрајући 

њихове потребењихове потребе

� Ствар је у томе да се ради на формирању 

добровољне жртве, људи се не врбују насилно, 

већ се улажу напори да они сами уђу у такав круг и 

прихвате обавезе које им се намећу. прихвате обавезе које им се намећу. 



Циљ секти

� Манипулишу човеком

� Његовом имовином

� Контактима

� Па чак и телом



Последице деловања сектиПоследице деловања секти

� Губитак имовине

� Удаљавање од пријатеља, породице, партнера

� Душевно и емотивно растројство

� Губитак идентитета и самопоштовања

� Урушавање здравља� Урушавање здравља

� Склоност ка самоубиству



Припадници разних секти данас су 

присутни:

� на улици,

� у болницама,

� неки од њих су адвокати,

� а неки политичари.� а неки политичари.

Они су у свим сферама друштва, а већина њих 

углавном крије своју припадност неком покрету, а 

многа секташка друштва су тајна, попут сатаниста.



Данас у свету постоји преко 2. 000 

секти, а неке од њих су:

� ЈЕХОВИНИ СВЕДОЦИ 

� АДВЕНТИСТИ 

� ЦРНА РУЖА 



ЈЕХОВИНИ СВЕДОЦИ ЈЕХОВИНИ СВЕДОЦИ 

� Основани су 1851. годинре. 

� Једна од најбројнијих, најраспрострањенијих и 

најдисциплинованијих секти у свету, број чланова 

им стално расте, има их око 20 милиона. 

� Главно седиште им је у Бруклину, а за бившу 

Југославију у Београду.Југославију у Београду.



� Објављују часописе „Кула стражара” и „Пробудите 

се” на свим језицима света.

� Често деле стрипове и своје часописе испред (или 

у) основним школама, факултетима, болницама, у 

поштама, на трговима.

� Неке јавно познате личности и интелектуалци код 

нас су припадници ове секте.нас су припадници ове секте.



АДВЕНТИСТИ (суботари)

� Секту адвентиста основао је 1933. године у САД, 

Вилијем Милер.

� Адвентисти седмог дана. Име су добили по томе 

што светкују суботом, уместо недељом, па се код 

нашег народа одомаћио скраћени назив 

,,суботари”.,,суботари”.



� У бившој Југославији било је око 80.000 верника 

Хришћанске адвентистичке цркве, од чега их око 

6.000 живи у Београду. 

� Одбацују поштовање икона, реликвија и крста. 

� Одбацују све хришћанске празнике заједно са 

неђељом.

� Одбијају ношење оружја у војсци. 

Библију преводе  као извор верског ауторитета� Библију преводе  као извор верског ауторитета



ЦРНА РУЖА

� Сматра се да је најопаснија секта и код нас и у 

свету, да је настала је из Сатанине цркве Антона 

Шандора ла Веја и да се везује за ритуална убиства 
и самоубиства.



� Секта је позната и озлоглашена по томе што њени 

чланови одузимају себи живот по принципу "бацања 

коцкице", пију људску и животињску крв.

� За пријем у сатанистичку секту Црна ружа организује се 

“црна миса”. Током тог ритуала сви једу црни хлеб, а 

молитва Оченаш се изговара уназад. Основни састојак 

црног хлеба су брашно и крв неке животиње, али није 

искључено да користе и своју крв.искључено да користе и своју крв.

� Миса се завршава конзумирањем наркотика и 

оргијама.



Како да се понашате ако се неко од 

чланова ваше породице налази у 

секти

� Покушајте да останете у редовном контакту путем 

поште или телефона, чак и када вам особа мало 

или ретко одговара.

� Изражавајте искрену љубав према члану секте у 

свакој могућој прилици.свакој могућој прилици.

� Прочитајте све препоручене књиге о сектама као и 

све остало што ће вам пружити додатна 

обавештења о дотичној секти.

� Лагано га подсећајте на предсекташки живот.



� Немојте говорити: „Ти си у секти, теби је испран 

мозак", иако је то, нажалост, тачно.

� Немојте се љутито или непријатељски понашати 

према дотичној особи.

� Не губите наду у успех у помагању члану ваше 

породице да напусти секту, без обзира на то колико 

је друго жртва у секти.



� Иако не постоје поуздани подаци о деловању 

секти, многи злочини се везују за њихово 

деловање.



� 3. Јун 1993. Врање

� Војник Јозеф Менедер, 

у касарни у Врању убио 

је 6. војника и 

старешину. Након 

хапшења на руци су му 

пронашли тетовиран 

изврнути крст и датум 

� Београд 1996.

� Две малолетне 

девојке, Наташа и 

Марија, изболе су 

Наташину баку са 133. 

убода ножем. Наташа 

се на суду бранила да 

је била заведена изврнути крст и датум 

масакра.
је била заведена 

сатанизмом.



� Алексинац 2001.

� Мушкарац из 

Словеније убио је 

девојку и ножем јој по 

глави исписао 

сатанистичке 

симболе.

� Август 2007. Нови 

Бановци

� Монструм Данијел 

Јакупек (26) 

искасапио је 

петогодишњег дечака 

и његовог ујака. 

Злочин је део 
симболе.

Злочин је део 

сатанистичког 
ритуала.



� Искуство Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије указује на пораст секташког 

деловања у Србији. 

� Осим регистрованих шездесетак, најмање још 

толико организација прикривених под различитим 

именима, као што су психотерапеутске, 

хуманитарне, спортске, затим разна удружења 

мисионара код нас. мисионара код нас. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ ХВАЛА НА ПАЖЊИ ХВАЛА НА ПАЖЊИ ХВАЛА НА ПАЖЊИ 


