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«…бути вільним –  
це означає бути відповідальним…»  

(Любомир Гузар)

видання здійснене за підтримки 
організації Missio – ProEuropa

    Програма «Центр-ЯКІР»
ставить собі за мету допомогти на 
практиці усім потребуючим. Кожна 
людина має право на повну інформа
цію про групу, до якої належить (як по
зитивну, так і негативну). Працівники  
центру поважають релігійні та світо
глядні переконання кожного, кому 
потрібна порада, захист чи інша допо
мога. Основні пріоритетні принципи 
роботи центру – шанування гідності 
кожної особи, незалежно від її конфе
сійної та національної приналежності.

Основні форми праці: 

w інформувати зацікавлених осіб та уста
нови про характер і способи діяння 
сект, псевдорелігійних груп;

w накопичувати релігієзнавчу інформа
цію, власні матеріали та досвід центру;

w підвищувати рівень суспільної свідо
мості стосовно функціонування сект: 
розпізнавати загрози, які вони несуть, 
вчити уникати вербування, вміти роз
пізнавати критерії сект, здійснювати за
ходи безпеки;

w надавати профілактичну і психологічну 
допомогу;

w здійснювати медіаційні кроки, що по
лягають у відновлюванні контактів між 
членами визначеної групи та їх близь
кими (за умови обопільної згоди заці
кавлених сторін). Львів w 2018

Допоміжні матеРіали «Б» № XіV

В Україні впродовж усіх років  
незалеж ності розвиваються різні  

деструктивні групи, які ми називаємо  
сектами чи новітніми релігійними рухами.  

Більшість людей знає про існування  
таких явищ і навіть розуміє небезпеку,  

що випливає з їхньої діяльності та  
приналежності до такого угруповання.  
Однак ці самі люди, які розуміють таку  

небезпеку, часто вважають, що ця  
проблема їх не стосується. Мовляв,  

це проблема бідних, малоосвічених, слаб
ких, наївних осіб. Проте, як показує час  
та дослідження, все частіше жертвами  

таких угруповань стають освічені,  
заможні члени суспільства. З’ясувалось,  
що українці є практично беззахисними  

перед подібними деструктивними  
впливами, що зумовлюється незнанням  
методів та цілей діяльності таких груп.  

Тим не менше, незнання не звільняє нас  
від відповідальності. Будьмо обережні  

у своїх виборах. 
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Сучасна людина щоразу більше відда-
ляється від Бога, а що порожнього місця не 
буває, то місце Бога намагається заповни-
ти різного роду ритуалами та практиками. 
Одним із найбільш небезпечних серед них 
є окультизм, до складу якого входять, по-
між іншого, ворожіння, чаклунство, чаро-
дійство, спіритизм. На жаль, серед христи-
ян такі практики також мають місце.

У Святому Письмі чітко сказано, що 
Бог думає про окультні практики.

Приклади:

«Нехай не буде в тебе інших богів, 
крім Мене» (Вих. 20, 3).

«Як прийдеш у землю, що її Господь, 
Бог твій, хоче тобі дати, не вчися на-
слідувати гидоту тих народів. Щоб 
не було в тебе нікого, хто приводив би 
свого сина чи свою дочку переходити 
через вогонь; нікого, хто ворожить, 
або кидає жеребок, або заговорює, 
або волхвує, або нашіптує, або викли-
кає духів, або віщує, або розпитує мер-
ців. Бо огидний для Господа кожен, хто 
це робить, і саме за ці гидкі звичаї Гос-
подь, Бог твій, проганяє ці народи перед  
тобою» ( Втор. 18, 9-12).

«Не вдавайтесь до заклиначів мерт-
вих та до знахарів по пораду не ходіть, 
щоб не осквернитись вам ними: я – Гос-
подь, Бог ваш» (Лев. 19, 31).

«Іншим разом, як ми йшли на мо-
литву, зустріла нас одна служниця, що 
мала духа віщуна і віщуванням справ-
ляла своїм панам легкий заробіток. 
Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона 
кричала: «Ці люди – слуги Всевишнього 
Бога, які звіщають вам путь спасіння».  
Чимало днів вона таке робила. Над-
окучило це Павлові й, повернувшись, він 
сказав до духа: «Велію тобі в ім’я Ісуса 
Христа вийди з неї! І в ту ж мить, він 
вийшов» (Ді. 16, 16-18).

«Любі, не кожному духові вірте, а 
випробовуйте духів, чи вони від Бога, 
– багато бо лжепророків прийшло на 
світ» (1 Ів. 4, 1).

Церква у «Катехизмі Католицької 
Церкви» на основі Святого Письма чітко 
прописує, яким має бути ставлення хрис-
тиянина до окультних дій:

2115 Бог може об’явити майбутнє 
своїм пророкам чи іншим святим. Однак, 
праведна християнська поведінка по-
лягає в тому, щоб із довірою віддавати 
себе в руки Божого Провидіння в тому, що 
стосується майбутнього, й відкидати 
всяку нездорову цікавість із цього приво-
ду. Не обачність може виявитися браком 
відповідальності.

2116 Усі форми ворожбитства тре-
ба відкинути: вдавання до сатани чи до 
демонів, викликання померлих чи інші 

дії, що помилково передбачають «роз-
криття майбутнього (43). Звернення до 
гороскопів, астрології, хіромантії, тлу-
мачення віщувань і долі, явища яснови-
діння, вдавання до медіумів містять у 
собі прагнення до панування над часом, 
над історією і, зрештою, над людьми, як 
і бажання увійти в спілку з окультними 
силами. Вони вступають у суперечність 
із вшануванням і повагою, які поєднані з 
любовним страхом, що їх ми повинні від-
давати єдиному Богові.

2117 Усяке вдавання до чаклунства 
або чародійства, за допомогою яких на-
магаються заволодіти окультними си-
лами, щоб поставити їх собі на службу й 
отримати надприродну владу над ближ-
нім, – навіть щоб цим забезпечити його 
здоров’я, – вступає у важку суперечність 
із чеснотою релігійності. Ці практики за-
суджуються ще більше, коли вони супро-
воджуються наміром зашкодити іншому 
або коли йдеться про втручання демонів. 
Носіння амулетів також заслуговує осуду. 
Спіритизм часто містить у собі ворож-
битські або чаклунські практики. Тому 
Церква нагадує вірним остерігатися їх. 
Звернення до медицини, названої народ-
ною, не узаконює ні викликання злих сил,  
ні використання легковірності іншої лю-
дини.

Інформація підготовлена на основі: 
Святе Письмо (переклад о. Івана Хоменка, Рим 1963 р.) 
Катехизм Католицької Церкви (Синод УГКЦ 2002 р.Б.)


