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„Ahoj, máš nějaké nápady, jak bych si mohl ujasnit priority a co dělat v mé situaci?“ Takhle 

mě nedávno poprosil o radššu jeden člověk v souvislosti s duchovním hnutím Sinčchondži. 

Protože Sinčchondži loví své stoupence hlavně mezi křesťany, třeba tohle video pomůže 

urovnat myšlenky i vám. 

 

Sinčchondži jednoznačně považuji za sektu. Sektářských rysů tam nejen já vidím spoustu. 

Zmíním aspoň tři, které na mě křičí nejvíc. Pod videem najdete odkazy na další články a 

zdroje. 

 

1) Sinčchondži a jejich pocit exkluzivity a nadřazenosti. Uslyšíte od nich tvrzení typu 

„Bible je zakódovaná a jen mi ji správně rozumíme. Jen skrze nás najdete skutečné spasení. 

Ostatní církve/denominace jsou Babylon, musíte odtamtud vyjít, vysvobodíme vás odtamtud.“ 

Podle mě to naprosto odporuje Božímu srdci a Boží vůli, jak ji zjevuje Bible - viz např. 

Ježíšovu modlitba v Janovi 17 nebo 1. Korintským 8,2 (ČEP): Jestliže si někdo myslí, že něco 

už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. 1 Korintským 13,9 (ČSP): Neboť jen 

částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Žádná církev, žádná skupina nemá plné 

poznání. Potřebujeme se navzájem - napříč celý Božím tělem (viz obraz Kristova těla v 1. 

Korintským 12,12-27). 

 

2) Sinčchondži a zbožštění jejího zakladatele. Přestože Ježíš mluví v Janově evangeliu 16. 

kapitole jednoznačně o Duchu svatém, učení Sinčchondži spojuje jeho slova s Man Hee 

Leem, zakladatelem hnutí. Takové spojení mi přijde nejen zavádějící, ale považuji to za 

pohrdání Svatým Duchem. A před tím Ježíš tím vyloženě varuje: Marek 3,28-29 (B21): 

Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se 

rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se 

provinil věčným hříchem."  

 

Sinčchondži dále připisuje svému zakladateli božské tituly, které patří jedině Ježíši Kristu. 

Ježíš je jediným spasitelem a prostředníkem mezi Bohem a člověkem (1 Timoteovi 2,5-6 | 

B21: Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který 

dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.). On je taky jediný pravý pastýř (několikrát v 

Janovi 10. kapitole). A takhle bych mohl pokračovat dál. Pokud si někdo nárokuje takové 

tituly, staví se Ježíšovo místo. Bible pro to používá prostý výstižný termín: Antikrist. Autor 

knihy Zjevení, na kterou se v Sinčchondži rádi odvolávají, ve svém 1. dopise napsal: Drazí, je 

tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak 

víme, že je poslední hodina. (1. Janův 2,18 | B21) 
 

3) „Misijní“ praktiky: Jednak v Bibli nikde nečtu, že naším misijním polem jsou křesťané a 

jiné církve. A mezi nimi Sinčchondži primárně loví. Druhak, jakým způsobem to dělá?! 

(Nebo minimálně měsíce a roky dělala?!) Pomocí lži. Schovává se za různé dotazníky, 

dlouholetí členové Sinčchondži se vydávají za studenty, kteří teprve objevují Bibli a 

vyvolávají tak falešný dojem. Bůh je Bohem pravdy. Lež jako nástroj používá satan (Jan 8,44 

| B21: Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v 

pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a 

otec lži.). Takováhle skupina nemůže mít skutečné spojení s Bohem, když jsou její praktiky 

založené na lži. Mj. Sinčchondži už před několika týdny slíbila, že bude záznamy seminářů 



zveřejňovat na svém Ytb kanále. Ale stále jediná možnost je pouze sledovat live stream. Opět 

jde o zamlžovací taktiku. Pokud jednám průhledně, dají se informace o tom, čemu věřím a co 

učím, snadno dohledat. 

 

V neděli 10. října podnikla Sinčchondži kobercový nálet na českou církev. Různí členové 

Sinčchondži ve stejný den navštívili v Hradci Mozaiku i Element, Křesťanské společenství 

v Praze, stejně jako ICF. Stejné to bylo např. v Apoštolské církvi v Ústí nad Labem. Těžko to 

lze považovat za náhodu. Vidím v tom cílenou strategii a mapování terénu. Nikdy bych 

nechtěl být členem hnutí, které manipulativními technikami a zastíracími manévry loví lidi. A 

navíc ve jménu Božím. Podle mě to s Bohem, s jeho srdcem a ovocem jeho Ducha nemá 

vůbec nic společného. Naopak myslím, že před takovým jednáním a takovými skupinami 

Bible varuje, např. Matouš 7,15 (ČSP): Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k 

vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Skutky apoštolské 20,29 (ČSP): Já 

vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. 

 

Přemýšlel jsem, jestli poslední odstavec nevynechat, ale rozhodl jsem se ho zařadit, protože i 

tohle považuji za důležité velmi pečlivě zvážit, pokud někdo hledá správné rozhodnutí. Jde o 

to, jestli chce člověk žít v pravdě a ve světle, nebo ve lži a ve tmě, byť se ten klam a temnota 

maskuje a vydává se za světlo. 

 

Mám církev rád, protože věřím, že Ježíš ji má rád. Ruku v ruce se svým povoláním vnímám 

zodpovědnost - jak o ní mluví apoštol Pavel s vedoucími církve v Efezu těsně před tím, než 

zmíní varování před dravými vlky: Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch 

Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví (Skutky 

apoštolské 20,28 | ČSP). Před praktikami a učením Sinčchondži už jsme v Mozaice varovali a 

vzhledem k aktuálnímu dění, to děláme znovu. 

 

Jednou ze sektářských taktik je strašení ve stylu „Nesmíš odejít, stejně nemáš kam. Tvoje 

původní církev tě stejně jen odsoudí a nepřijme.“ Mám rád citát pastora Ricka Warrena: 

Každý svatý má svou minulost a každý hříšník má svou budoucnost. Věřím, že to v Mozaice 

žijeme. Víme, že jsme závislí na Boží milosti, na Jeho odpuštění a jen a jen na Ježíši Kristu. 

Díky Bohu a díky Křesťanskému společenství Mozaika věřím, že domů se člověk může vrátit 

vždycky. 

 

………………………………………………… 

 

Odkazy pod videem 

 

 https://www.instagram.com/pozor_sekta 

 https://www.scjinfo.cz  

 https://ea.cz/clanky/190/detail 

 https://www.dingir.cz/cislo/15/3/nove_nebe_na_zemi.pdf 

 

Pokud se zajímáte o knihu Zjevení, doporučuji zkoumat témata z více zdrojů a pramenů. 

Doporučuji např.: 

 Věčnost začíná již dnes, Peter Hiett (mají i ve veřejných knihovnách) | 

https://www.martinus.cz/?uItem=68925 

 Ukážu ti, co se má stát, Dan Drápal (novinka vydaná letos v létě) | 

https://www.kmspraha.cz/kniha/ukazu-ti-co-se-ma-stat 

 



I v Mozaice jsme měli už několikrát sérii z knihy Zjevení, např. Konec světa. Jednotlivé díly 

najdete zde 

 http://youtu.be/fwO-MWLV_kk  

 http://youtu.be/2d7P5V2fxjQ  

 http://youtu.be/oQGxpBUzDAs  


