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ними на релігійному грунті.
На території нашої держави є декілька десятків прихильників
"Церкви Сатани", яку очолював Ла Вей, а також є представники "Храму
Сету" (Сан-Франциско, США),до якого з часом перешла значна кільсть
громад, що належали "Церкві Сатани". Зафіксовані також окремі випадки
контактів українських службовців сил темряви з англійськими колегами.
До сатанинських об'єднань приводять різні причини : нудьга,
нереалізованність, іноді відчай, спроба утвердитись, пошук гострих
вражень та інше. Керівник однієї сатаниської групи (на перший погляд
склав враження ерудованої людини з розвинутим інтелектом) розповів,
що давно стоїть на обліку у психдиспансері і має інвалідність із-за
захворювання голови, тому не має можливості влаштуватись на
"нормальну" роботу. Спочатку сатанізмом тільки трохи цікавився. З
метою придбання душевного спокою родичі йому порадили побільше
спілкуватися з православними ченцями. Так він і зробив, але одного разу
вони його намагалися згвалтувати. Після цього випадку він втратив віру у
християнство і став захоплюватись сатанізмом. Другий сатанинський
керівник розповів свою трагічну історію : "Матір вбив відчим, який зараз
сидить за гратами. Жив у тітки, але своєю поведінкою змусив її здати
мене до інтернату, де перший раз познайомився із сатанинською
літературою. Після закінчення інтернату створив своє сатанинське
об'єднання".
Сестра Анна розповіла, що в неї не склалися добрі відносини з
своєю матір'ю. В школі її не розуміли однолітки, а тому часто траплялись
конфлікти; до того ж її декілька разів згвалтували. "SA" втратила віру у
сили добра й почала служити силам темряви. Багато сатаністів виходить
з благополучних сімей, значна їх кількість мають авторитет та гарні
відгуки з місць навчання і роботи. Так, "Т" має дуже гарні відносини з
батьками, навчається у ВУЗі переважно на п'ятірки та має високий рівень
майстерності з одного різновиду східної боротьби. Цікаво, що дім в
якому вона мешкає має номер 6, а квартира - 66.
Сатанинське середовище не є однорідним. Більше половини
українських сатаністів не порушують чинне законодавство, але значною
їх частиною здійснюються такі протиправні прояви: ображення та тиск на
християн та віруючих інших конфесій (ст. 66 КК), акти вандалізму (ст.
212 КК), ритуальні вбиства людей (ст. 93 або 99 КК), знущання та вбиства
тварин (ст.207-1 КК), хуліганські дії (ст. 206 КК), тощо.
Подобається це нам чи ні, але об'єктивно якщо існує віра у
християнського Бога, то буде існувати віра у його антипода. Сатанізм
намагалась фізично знищити інквізиція в епоху середньовіччя; науково-
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технічний прогрес не завдав йому серйозної шкоди. В світі налічується
біля 4 мільйонів прихильників Диявола. Переважна більшість впливових
сатанинських об'єднань США та Європи зареєстровано державними
органами.
На сьогоднішній день керівниками значної частини сатанинських
угруповань нашої держави висловлювалась думка про реєстрацію своїх
громад, але шансів у них зробити це, не змінивши своє обличчя, не дуже
багато. Тому, найближчим часом вони, напевно,
спробують
зареєструватись під виглядом язичницької громади, можливо, як центр
розвитку парапсихічних, духовних або інтелектульних можливостей. Не
виключено, що вони за прикладом "Церкви Єднання" (церкви Муна)
почнуть створювати мережу громадських організацій з нейтральними
назвами, які не вказують на причетність до релігії.
* * *
ДО ВІДОМУ АВТОРІВ !
Останнім часом до редакційної колегії бюлетня “Українське
релігієзнавство” надходять належно не відредаговані статті,
двомовні, а то й російською мовою, із значним перевищенням
визначених
обсягів,
довільним
оформленням
посилань,
реферативного змісту, тобто без будь-яких ознак на новизну, із
неврахуванням самооплатності видання. З метою недопущення
цього редакційна колегія доводить до відому авторів наступне:
1) статті до редакційної колегії подаються на дискеті
(редактор Word, шрифт - Times New Roman, 10-12 тисяч знаків) та в
одному роздрукованому та підписаному примірнику;
2) літературно невідредаговані статті повертаються авторам;
3) статті мають містити чітко визначену наукову новизну,
реферативні статті в Бюлетні не друкуватимуться;
4) посилання слід подавати в тексті статті в квадратних
дужках;
5) статті подаються лише українською мовою, в т.ч. й цитати
з іншомовних джерел;
6) статті видруковуються в Бюлетні лише за умови оплати
видруку.
* * *

