
părintele Al. Scvoznicov în lucrarea ,,Psihologia sectelor religioase. Studiu analitic
asupra  cauzelor  și  fondului  mișcării  sectare”  (Monitorul  Oficial  și  Imprimeriile  Statului,
Imprimeria Chișinău, 1939, pp.1-24)

,,După război,  au apărut  încă câteva secte noi,  pe care le-am putea caracteriza
ca ,,secte anarhice’’, dintre care cea mai răspândită este secta ,,Martorii lui Iehova’’, de
origine  americană,  respingând  şi  combătând  orice  formă  de  guvernământ  şi  orice
organizaţie şi formă bisericească, pe care le socotesc drept ,,unelte în mâna lui Satan’’ şi
propovăduiesc  cu  stăruinţă  apropiatul  ,,Armaghedon’’  –  lupta  cea  mare  între  puterile
binelui şi ale răului, luptă în care diavolul, cu toate slugile lui şi în general toţi păcătoşii vor
pieri. Muncile cele veşnice sunt socotite de această sectă nouă drept ,,născociri popeşti’’,
pe care preoţii şi guvernanţii le folosesc pentru a conduce mai uşor poporul şi în scopurile
lor înguste şi egoiste. Această sectă, fiind oprită de legile statului, se ascunde sub diferite
firme,  deschizând  centre  de  propagandă  cu  denumiri  nevinovate  ca:  ,,edituri  pentru
literatura moralizatoare, societăţi de biblii şi tratate’’ etc.”

Prin  urmare,  cercetând  problema  sectară,  avem  înainte-ne  un  fenomen  foarte
complex, cu multe aspecte: religios, psihologic, social, – avem un câmp de cercetări foarte
întins, aproape nemărginit. Dar cu toate că numărul ,,sectelor creştine’’ existente la noi în
ţară şi aiurea, este foarte mare şi cu toată diferenţa de doctrină, cult, organizare, pe care
le are fiecare sectă în parte, totuşi există un fond psihologic comun, care poate fi privit
laolaltă şi cercetat în mod sistematic, fără să se ţină seama de deosebirile, caracteristice
fiecărei  secte.  […]  Pentru combaterea şi  readucerea sectanţilor  la staulul  mântuitor  al
Bisericii, este nevoie, în primul rând, să cunoaştem fondul psihologic al mişcării sectare.

A. – Cauzele interne. […] 1. Analfabetismul (sau igoranţa religioasă) este socotit de
către cei mai mulţi sectologi ca una din cauzele cele mai însemnate a ivirii sectelor şi a
reuşitei, de care se bucură pe alocuri propaganda sectară.

Lipsa de pregătire religioasă elementară o constatăm adeseori nu numai în masa
credincioşilor simpli de la ţară, dar şi în rândurile intelectualilor de azi şi chiar în cercurile
mai înalte ale societăţii. Majoritatea creştinilor nu este lămurită chiar asupra adevărurilor
de fond ale credinţei.  Sunt mulţi  creştini ortodocşi, care nu îndeplinesc nici datoriile lor
esenţiale creştineşti: nu săvârşesc rugăciunea zilnică acasă şi nici nu ştiu să se roage.
Foarte  mulţi,  în  special  bărbaţi,  nu  cercetează  slujbele  bisericeşti  cu  anii.  Alţii  vin  la
biserică numai întâmplător, la anumite solemnităţi, înmormântări sau ca să asculte un cor
frumos, să vadă o cununie mai bogată. Foarte mulţi creştini din aceştia nu se împărtăşesc
cu anii şi chiar mor fără a se împărtăşi cu Sf. Taine. Sunt creştini, care în viaţa lor nu au
pus mâna pe Evanghelie, necum au răsfoit-o sau cercetat-o cu cutremur, cu credinţă şi cu
luare  aminte.  Sunt  destui  care  nu  cunosc  deloc  conţinutul  slujbelor  bisericeşti  şi  nici
însemnătatea simbolică a diferitelor momente liturgice. […]

Apoi  mulţi  dintre  intelectualii  noştri  au  păreri  greşite  despre  fondul  şi  duhul
creştinismului. În tot cazul, la noi există mult mai mulţi liber-cugetători şi de mai multe feluri
decât ar crede cineva. De ex., foarte des am auzit pe creştinii noştri, chiar pe cei cu studii
superioare,  pronunţând  cu  ironie  un  dicton,  care  se  repetă  adeseori:  ,,Crede  şi  nu
cerceta’’. Adică aşa ar porunci Biserica credincioşilor săi, să primească orbeşte învăţătura
ei, fiind neputincioasă de a le explica oarecum îndestulător adevărurile religioase, pe care
le  propovăduieşte,  şi  practicile  pe  care  le  are.  Ba  cei  mai  mulţi  îl  atribuie  chiar
Mântuitorului Iisus Hristos. […]

2.  Dorul  de  mântuire.  […]  Dorul  acesta  al  omului,  care  suspină  după  fericirea
pierdută prin căderea strămoşilor în păcat, se trezeşte la un moment dat chiar în sufletele
oamenilor  adânc  înfundaţi  în  tina  păcatului.  […]  Se  întâmplă  că  astfel  de  suflete



zbuciumate,  negăsind  la  bună  vreme un  sprijin  moral  din  partea  păstorului  său,  care
trebuie să vină şi să-i dea asigurarea în numele Bisericii că eliberarea sau mântuirea prin
jertfa lui Iisus este hărăzită tuturor oamenilor, deci şi acestui suflet zbuciumat şi dornic de
mântuire. Dar negăsindu-l la păstorul său şi începând să-l caute acest sprijin ici şi acolo,
dă peste propagandişti sectari sau nimereşte în vreo adunare sectară sau îi cade în mână
o carte sectară. […]

3. Nemulţumirea de anumite forme ale vieţii  religioase şi  dorinţa de a o trăi  mai
intens. […] În tot cazul în sufletele mai sensibile şi mai pretenţioase, la un moment dat se
poate deştepta o nemulţumire faţă de mediul  spiritual,  faţă de formele vieţii  religioase,
unele  în  realitate  insuficiente  şi  superficiale,  altele  închipuite  ca  atare,  iar  odată  cu
aceasta, se deşteaptă şi dorul de o nouă viaţă religioasă, de alte forme de trăire religioasă,
dorul de revelaţii noi, dorul de a experimenta o viaţă religioasă mai intensă, care ar putea
satisface pe cel nemulţumit. Adeseori, negăsind îndestulare în cadrul obişnuit bisericesc,
astfel de suflete, dornice de primenire, de înviorare şi intensificare a vieţii religioase, se
avântă după inovaţii şi doctrine sectare, căutând potolirea setei duhovniceşti şi dezlegarea
problemelor mari,  ce le frământă sufletele,  dincolo de zidurile mântuitoare ale Bisericii,
devenind liber-cugetători, inovatori, sectanţi. Aceste doruri şi această sete, adeseori este
alimentată în  mod indirect  de simpla curiozitate,  de noutatea propagandei  sectare,  de
acea vrajă a pomului oprit, care oarecum pluteşte în jurul mişcărilor sectare. Odată atras
în  mrejele  sectarismului,  astfel  de  suflet  este  complet  captivat  de  entuziasmul
predicatorilor  sectari,  mărginind adeseori  cu fanatismul,  de acel  misticism caracteristic,
bolnăvicios şi exagerat, care domneşte în adunările sectanţilor, cu mărturisirile păcatelor în
public,  cu rostirea înflăcărată a rugăciunilor  improvizate pentru întoarcerea păcătoşilor,
pentru  izbăvirea  fraţilor  persecutaţi,  pentru  iertarea şi  înmuierea inimilor  duşmanilor  şi
prigonitorilor.

4.  Scandalul  sau sminteala nu este de fapt  decât  o  latură a cauzei  precedente.
Numai substratul psihologic în acest caz este de preferinţă moral, nu propriu zis religios.
[…] Foarte des se poate auzi din gura sectanţilor asemenea mărturisiri: ,,Biserica trebuie
să fie fără pată şi fără prihană’’ (Ef. V, 27), iar ortodocşii se judecă, se ceartă, se urăsc, se
omoară şi în general, trăiesc o viaţă păgână. De aceea, când Dumnezeu ne-a luminat,
adică de când am început să citim Sf. Scriptură, atunci am înţeles porunca Domnului:
,,Ieşiţi din mijlocul lor şi nu vă amestecaţi cu ei’’. […]

5. Ambiţiile. […] a) Adeseori se întâlnesc indivizi, care, fie sub înrâurirea unei boli
psihice moştenită, fie din cauza sistemului nervos zdruncinat sau altor perturbări sufleteşti,
devin  maniaci  religioşi,  obsedaţi  de  anumite  idei  fixe.  Aceştia  dându-se  drept  nişte
paracleţi, profeţi sau iluminaţi, dau naştere la curente religioase noi, cu caracter sectar sau
se îndreptează înspre mişcările sectare, deja existente, dându-le un suflu nou de viaţă. În
tot cazul, ei devin factori importanţi în răspândirea rătăcirilor sectare. […]

b) O altă categorie de ambiţioşi o formează indivizii, care au păreri exagerate despre
valoarea morală a personalităţii lor, se separă de ceilalţi credincioşi, înjghebând societăţi
sectare  noi  sau  alăturându-se  la  secte  mai  vechi,  pe  motiv  că  sunt  ,,aleşi’’,  ,,curaţi’’,
,,pocăiţi’’, chiar ,,sfinţi’’ şi nu pot rămâne în mijlocul păcătoşilor. […]

c) Un alt aspect al ambiţiilor de acest soi, este încrederea neînţeleaptă în puterea
(închipuită) de pătrundere şi cunoaştere nelimitată a adevărurilor dumnezeieşti. Învăţarea
stăruitoare a unor părţi  din Sf.  Scriptură şi  interpretarea lor  tendenţioasă insuflă unora
încrederea oarbă, cum că ei sunt umbriţi cu puterea de sus spre a cunoaşte şi pricepe
tainele împărăţiei lui Dumnezeu. De altfel, majoritatea sectanţilor, potrivit principiului formal
proclamat  de  Luther,  recunosc  numai  autoritatea  Sf.  Scripturi  (şi  din  ea  numai  cărţile
canonice) şi o consideră ca singurul mijloc suficient pentru renaşterea omului şi pentru
mântuire. […]



d) Se mai întâlnesc nişte indivizi de o grandomanie specifică, de a da comandă şi de
a fi învăţători şi conducători. […]

e)  De multe  ori  oamenii  se  fac  sectanţi  din  cauza vreunei  nedreptăţi,  reală  sau
închipuită, ce a fost pricinuită cândva de preot, cu sau fără voie. Amestecul preoţilor în
politică, direct sau indirect, precum şi cazurile triste şi nedorite, când preotul se înfăţişează
înaintea instanţelor judecătoreşti, într-un proces oarecare cu păstoriţii săi, pot avea cele
mai triste consecinţe. De asemenea orice alt  conflict,  între cler şi  credincioşi,  de orice
natură  şi  de  orice  nuanţă,  foarte  uşor  poate  împinge pe creştinii  mai  susceptibili  sau
neputincioşi  cu duhul,  ca să apuce pe calea rătăcirilor sectare şi  eretice, sau chiar pe
calea ateismului şi duşmăniei faţă de Biserică şi clerul ei.

f)  În  sfârşit,  trebuie  să  amintim  încă  despre  un  sentiment  urât,  care  poate  să
încolţească în inima unui sau altui creştin, ori mai exact pseudo-creştin, anume acela de a
câştiga anumite interese materiale, prin trecere în rândul sectanţilor sau altor adversari ai
Bisericii. […]

B. – Cauzele externe. […]

1.  Misionarismul  sectar,  sprijinit  în  bună  parte  de  capitalul  străin.  Misionarismul
sectar,  sprijinit  în mod energic de capitalul  străin,  este desigur cel dintâi  factor extern,
căruia i se datoreşte în bună parte întinderea molimei sectare. Trebuie să recunoaştem că
propaganda misionară şi colportajul sectar, adeseori este mai bine organizat decât la alte
confesiuni  istorice  mari.  Majoritatea  sectanţilor  sunt  pătrunşi  de  o  credinţă  fanatică  în
misiunea lor de a converti lumea de azi, necreştină şi pseudo-creştină (după convingerea
lor). […] Dacă vom ţine seamă de acea împrejurare că cele mai multe şi cele mai bine
organizate secte îşi au centrele de conducere şi de inspiraţie în străinătate, în special în
Anglia, Statele Unite, Germania, Elveţia etc. şi că mulţi fruntaşi sectari de peste hotare,
sunt  în  acelaşi  timp şi  mari  bogătaşi  (răposatul  Taft,  preşedintele  Statelor  Unite,  Lloid
George,  fost  prim  ministru  al  Angliei,  Ford,  regele  automobilelor,  răposatul  Rockfeller,
arhimiliardarul  american  etc.),  vom  înţelege  uşor  că  pe  lângă  râvna  şi  fanatismul
misionarilor sectari, intervenind şi capitalul străin, se desfundă în chipul acesta calea spre
răspândirea sectelor. […]

2.  Neajunsurile  misionarismului  nostru  ortodox ajută  în  mod indirect  răspândirea
sectelor. Se ştie adevărul că: puterea vrăjmaşilor noştri stă în slăbiciunile noastre. De fapt
misionarismul în înţeles larg şi atotcuprinzător al acestui cuvânt, fără îndoială, trebuie să
fie  preocuparea  de  căpetenie  a  Bisericii.  Misionarismul  trebuie  să  fie  sufletul,  însăşi
puterea de viaţă  a  Bisericii  lui  Hristos.  Din nefericire  Biserica noastră încă nu are  un
misionarism temeinic  şi  sistematic  organizat.  […]  Nu  avem  un  centru  conducător,  un
consiliu sau un institut special, care investit cu toată autoritatea, ar urmări, ar coordona şi
ar dirija toate problemele, care privesc misionarismul. Nu avem nici cadre special pregătite
de preoţi, călugări şi chiar mireni zeloşi şi luminaţi, care s-ar putea dedica cu totul lucrului
misionar. […] În prezent la noi pe terenul misionarismului, se lucrează la întâmplare, fără
sistem, fără o îndrumare unitară şi metodică. […] Misionarismul nostru trebuie temeinic
organizat, sistematic condus, ridicat la înălţimea cuvenită, apărat şi  încurajat.  Cu drept
cuvânt: puterea duşmanilor Bisericii rezidă în slăbiciunile noastre!…

3.  Împrejurările  speciale,  favorabile  pentru  propaganda  sectară.  În  general,
conducătorii sectelor caută să folosească orice prilej pentru răspândirea ideilor lor false în
popor şi câştigarea de adepţi noi. Războaiele, revoluţiile, reformele sociale şi bisericeşti
mari,  nenorociri  ce se abat  asupra ţărilor  şi  popoarelor,  ca seceta,  inundaţii,  epidemii,
şomaj, adeseori şi fenomenele naturii, ca cutremurul, eclipsele, arătarea cometelor etc., –
toate aceste semne sunt interpretate de propagandiştii sectanţi, aşa cum le convine lor,
spre a impresiona pe victimele lor şi a le atrage la secta lor. Dar şi aici trebuie să fim
obiectivi.  Nu întotdeauna […] Înainte de război  mulţi  dintre sătenii  noştri  se duceau în



America,  cu  nădejdea  de  a  câştiga  şi  economisi  ceva  bani  mai  ales  din  regiunile  cu
populaţie deasă (jud. Hotin, Bucovina şi  unele regiuni ale Ardealului).  Întorcându-se în
patrie, de multe ori ei aduceau cu sine şi ideile sectare, pe care şi le însuşeau în ţările de
peste Ocean.

E  locul  să  amintesc  aici  cum  că,  combaterea  sectelor  cu  forţa  şi  mijloacele
poliţieneşti, aproape întotdeauna a dat rezultate contrarii, sectanţii dându-se drept martiri
pentru credinţă şi intensificând propaganda clandestină.

4. Legile şi regimurile favorabile pentru secte. Anumite legi şi regimuri politice de
asemenea sunt cauze importante ale lăţirii sectelor. Astfel Statele Unite ale Americii  de
Nord, unde niciodată n-a existat o religie oficială de stat şi nici biserici naţionale, nici culte
dominante sau privilegiate, de mult au devenit ,,ţara sectelor religioase’’. Acolo există cele
mai variate şi cele mai ciudate secte religioase, toate bucurându-se de libertatea deplină
de propagandă şi exerciţiul cultului, cu o singură condiţie, de a nu atinge ordinea de stat şi
moravurile publice. Ba, sunt tolerate şi unele secte excentrice (de exemplu mormonii, care
practică poligamia), delimitându-se anumite localităţi unde au dreptul de existenţă legală.
Prin aceasta se explică numărul cel mare de secte din America de Nord.


