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НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПІВ ТИСЯЧОЛІТНЮ ВІДДАЛЕНІСТЬ
від «офіційного» початку Реформації в Європі,
східноєвропейському персічному громадянину все
ще бракує достатньої обізнаності з подіями XVI ст.
Ще більший недолік існує стосовно розпізнання
форм цієї події на вітчизняних теренах. Тому буде
дуже вчасно проаналізувати Реформацію через при
зму євангельського протестантизму початку ХХІ ст. в
її історичному, вітчизняному та сутнісному аспектах.


Подія масштабу Реформації не
могла зародитися в один момент. Їй
передував складний комплекс про
цесів у різноманітних сферах євро
пейського життя пізнього середньові
ччя. Тут хотілося б використати
висновок відомого протестантського
дослідника Алістера Мак Грата:
«…цілу європейську Реформацію тре
ба розглядати як наслідок складної і
багатогранної низки мікро Рефор
мацій…». При цьому, поняття «мікро
Реформація» можна використати не
лише до розмаїття моделей процесу,
на які наголошує автор, а й до окре
мих передумов «цілої Реформації».
Наприклад, ідейних попередників
Лютера часто називають «реформато
ри до Реформації». Подібні тавтології
підкреслюють складність проведення
водорозділу між передумовами й са
мою подією. Це не відміняє необхід
ності виокремлення передумов й
святкування 500 ліття Реформації
саме в 2017 році, але демонструє
умовність періодизацій та причинно
наслідкових схем.

венства помітна ще в попередню епо
ху, посилюється в добу Ренесансу з
його піднесенням людського «Я» на
центральне місце у Всесвіті, що неми
нуче посилює людські пожадливості.
Корумпованість, п’янство, блуд стали
постійними супутниками більшості
офіційних служителів, яких тяжко
було привести до правосуддя. Ось як
про це пише Ізабелла Кастильська в
1500 р.:
«Розпуста досягла такого ступеня,
що душі, доручені турботі духовен
ства, терплять великих втрат, бо
нам відомо, що більшість священ
нослужителів живуть у відкритому
співмешканні, а коли наше право
суддя втручається, щоб покарати їх,
вони обурюються і влаштовують
публічний скандал, ставлячись до
нашого правосуддя з такою знева
гою, що навіть особисто озброю
ються проти нього».

При цьому, в середовищі простого
люду навпаки спостерігається ріст
істинного благочестя, відчуття насту
паючого гніву Божого за власні гріхи,
що стимулювало релігійні шукання.
Саме на аморальність священства
Окреслення передумов події чи явища вказували попередники Мартіна Лю
вимагає визначення самої події.
тера – Джон Вікліф та Ян Гус. Звідси,
Біблійна та історична логіка підводить Реформація – це спроба морального
до тези про те, що новий потужний
оновлення Церкви, відродження її по
релігійний рух виникає на місці кризи чаткової чистоти.
попередника. Так само як служіння
Самуїла розвивалося на фоні занепаду Доктринальний вимір кризи виразив
служіння синів Ілії чи служіння Хрис ся в католицьких контроверсіях Се
редньовіччя серед яких виділялися
та контрастувало поведінці фари
сейсько садукейської еліти, Реформа питання про «папське намісництво
ція XVI ст. та «реформатори до Рефор Христа», вчення про переістотнення,
можливість спасіння добрими справа
мації» симптоматично продемонстру
ми тощо. Представники ієрархії кори
вали декаданс пануючого середньові
стувалися невіглаством загалу, його
чного католицизму. Він виражався
перш за все у моральному, доктриналь нерозумінням латинської літургії та
Вульгати. В цих умовах вільний дос
ному та інституційному вимірах. Мо
туп обивателя до Священного Писан
ральна деградація католицького духо
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ня на зрозумілій мові став фактором
формування передумов до Реформації.
Джон Вікліф (1320–1384), професор
Оксфордського університету,став не
лише перекладачем Писання на англ
ійську мову, а й стверджував вищий
критерій Писання в доктринальних
суперечках: «... якби якусь думку вис
ловлювали сто пап і якщо б усі ченці
були перетворені в кардиналів і захи
щали цю думку, то не слід йому вірити,

30

  !"
#$%#&'("%% ) #&'(*
"%% +,- #%.
%'$.' &# $//*
0""  &#'#.""
!12%'3 $ /"4$55
&5%$'3 &'"'&$
3'#%'"#%$6
якщо воно не засновано на Святому
Письмі». Послідовники оксфордсько
го професора – «бідні священики»,
або лолларди («сіячами кукілю», як
називав їх римський понтифік) –
подбали про популяризацію перекла
ду. Мандруючи по двоє, одягнені в
довгий червоний одяг, босі, вони про
повідували народу Писання і нові
релігійні ідеї.
Як і Вікліф, інші попередники Рефор
мації дбали про скорочення дистанції
між Писанням та народом, критикую
чи теологічний корпус католицької
догматики. У XVI cт. віронавчальний
аспект Реформації стане визначаль
ним про що в кінці життя напише
М. Лютер можливо до кінця не усві
домлюючи роль своїх попередників в
ньому:«…ми боремося не за праведне
життя, а за істинне вчення. Ось чого
не зрозуміли ні Вікліф, ні Гус, які на
падали лише на погане життя като

ликів». Тому Реформація як зміна
світосприйняття (і сприйняття Бога)
стала тривалим процесом відродження
і переосмислення забутих в Середньовіччі
початкових принципів християнства.
Інституційний вимір кризи католи
цизму виразився у втраті авторитету
папства через т.зв. «вавилонський по
лон папства» (70 літнє перебування
папської резиденції у Авіньйоні, де
папа був маріонеткою в руках фран
цузького короля) й подальше двовлад
дя папської влади вирішене соборами.
Причащання в середньовічному бого
служінні демонструвало нерівність
християн: причащання хлібом і вином
було становим привілеєм духовенства,
а мирян причащали лише хлібом, але
не вином із чаші. Виступаючи проти
цього догмату, попередники Рефор
мації стверджували інше розуміння
світоустрою підкреслюючи принцип
рівності усіх людей перед Богом.
Отже, Реформація – це ще відтворення
принципу всезагального священства та
засіб децентралізації Церкви.
Значно ширше коло передумов необх
ідно актуалізувати при розширені виз
начення поняття Реформації. Так,
Нова філософська енциклопедія дає
більш широку уяву про релігійну ре
формацію як про «приведення складе
них форм тієї або іншої релігії у відпові
дності зі зміненими умовами». В межах
цієї статті ми коротко виокремимо
лише деякі з них. Найперше, Рефор
мація – це частина загальних змін, які
відбулися в свідомості європейського
суспільства. Вони були обумовлені
науковими відкриттями, появою ма
нуфактурного виробництва та Вели
кими географічними відкриттями.
Сюди ж можна віднести винахід кни
годрукування та зміни в настроях
європейської інтелектуальної еліти.
Можна сказати, що оновленій теології

ціональних держав на чолі з монарха
ми та князями. Спираючись на стано
во представницькі органи, короно
вані особи підтримували антипапські
настрої, прагнучи мати власну націо
нальну церкву з впливом на духовен
ство й через на нього на усе суспіль
ство. Католицька церква втрачала
також латинь як консолідуючий засіб
для однієї пастви. Хвиля націоналізму
була вигідна для монархів й руйнувала
універсальність папської влади. Про
зростання авторитету й потужності
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По друге, процеси, що стимулювали
світоглядні трансформації впливали й
на соціально економічну сферу. Гео
графічні відкриття створили нові дже
рела сировини та ринки збуту, розши
рили масштаби торгівлі, формуючи
новий тип економіки, що не впису
вався в суспільний формат феодалізму
в якому так органічно почувала себе
пануюча католицька церква. З’явився
новий прошарок людей – бюргерство
або «3 й стан», що виходив за рамки
звичної соціальної драбини середньо
віччя й потребував нової ідеології.
Цей середній клас відстоював власні
інтереси, виражаючи незадоволення
тривалим папським зазіханням на
гроші національних держав. Саме
бюргерство стане соціальною осно
вою раннього протестантизму. Таким
чином, Реформація як лакмусовий
папірець засвідчила зміну усталених
соціальноекономічних форм у Західній
Європі.
По третє, потужним фактором цер
ковних реформ стало посилення на

національних правителів свідчить той
факт, що Ян Гус, попри гарантії безпе
ки від короля Чехії Сігізмунда І, був
страчений за рішенням собору у Кон
станці, а через століття саксонському
курфюрсту Фрідріху ІІІ вдалося
«відстояти» Мартіна Лютера після
засуджуючого вердикту Вормського
рейхстагу. Отож, посилення націо
нальних держав не лише забезпечило
«повноту часу» для початку Рефор
мації а й визначило у бік національних
траєкторій розвиток альтернативних
церковних форм.
По четверте, велику роль в підготовці
ґрунту для Реформації зіграли попе
редники протестантизму як на індиві
дуальному рівні («реформатори до
Реформації»), так і потужні рухи їх
послідовників на кшталт лоллардів,
гуситів, вальденсів та ін. Трагізм їх
долі не означав поразки їх подвиж
ництва, а поява на релігійній аванс
цені Мартіна Лютера не лише відкри
вала новий європейський період, а й
підсумовувала попередній. Водночас

Ìèõàèë Ìîêèåíêî. 500 ÐÎÊ²Â ÐÅÔÎÐÌÀÖ²¯: ÇÍÀ×ÅÍÍß Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

прислужилася нова технологія. Дяку
ючи дешевим виданням біблійних
текстів й виданню патристичної літе
ратури, європейці почали переосмис
лювати свою віру. Варто додати, що
критичний дух епохи Відродження
забезпечив ревізію підвалин като
лицького світогляду, демонструючи
його розрив з витоками християнства.
Акцент на індивідуальність, цінність
людини та особисту відповідальність
допоміг критично переглянути цер
ковну структуру.

31

розмаїття реформаційних течій було
неминучим в тому числі й через плю
ралістичний характер витоків Рефор
мації.
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Актуалізовані передумови засвідчили,
що на межі XV–XVI ст. старий світ
йшов в минуле, а на його місці зарод
жувався новий. Виникнення нових
форм людського буття відкрило шлях
до народження нових форм христи
янського життя.
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вало, що для спасіння християнин не
потребує посередництва католицької
церкви, а чимало її установ та обрядів
є перешкодами на шляху набуття
індивідуальної віри.

Поштовхом до активніших дій стала
проповідь продавця індульгенцій Йо
ганна Тецеля поблизу Віттенберга.
Фактично ці відпускні грамоти, що
використовувалися як засіб перекачки
грошей до Риму, стали приводом до
Реформації. 31 жовтня 1517 року Лю
Підсумовуючи, можна стверджувати,
тер публічно оголосив про диспут з
що Реформація – це широкий релігійно
приводу індульгенцій, прибивши 95
суспільний рух XVI ст. спрямований на
тез до воріт церкви у Віттенберзі.
реформування церкви відповідно до
Вплив тез, які невдовзі були поширені
Писання, перетворення суспільства
не лише на латині, а й на німецькій
через Церкву і оновлення самої Церкви
мові був настільки потужним, що день
у зв’язку зі змінами світу.
31 жовтня відзначається в багатьох
країнах як День Реформації. Диспут
Історико теологічний
між чернечими орденами, маючи гли
зріз Реформації
боке суспільне підґрунтя, невдовзі
переріс в масштабний рух, який про

Історична подія масштабу Ре
довжував змінювати самого Лютера.
формації – це своєрідне злиття пере
Він починає виступати за кардиналь
думов та харизми лідера (лідерів).
ну реформу, а не косметичні виправ
Мартін Лютер (1483–1546) по праву
лення в церкві, наражаючись на влас
займає перше місце серед видатних
не вилучення від церкви булою папи
діячів Реформації. Це монах авгус
Льва Х. У 1521 р. на Вормському со
тинського монастиря, професор
борі, будучи глибоко переконаним у
Віттенберзького університету, доктор власній правоті, відчуваючи підтрим
богослов’я та популярний проповід
ку народу та курфюрста Саксонського
ник в Саксонії, який розчарувався в
Фрідріха ІІІ, Лютер проголошує зна
католицизмі. На тлі візиту до Риму, де мениті «На цьому стою й не можу іна
Лютер на власні очі побачив ганебний кше» відмовляючись відректися від
стан папства, в ньому формується
власних поглядів.
бажання перегляду католицького
Собор засудив Лютера й наказав вида
вчення про спасіння.
ти його Карлу V для винесення смерт
В процесі роботи над лекційними
ного приговору. Але він був викраде
курсами по вивченню Біблії, М. Лютер ний друзями й під чужим іменем
по новому підійшов до коментування переховувався у Вартбургському зам
Послання до Римлян. У тексті 1:17 «а ку, де переклав Новий Завіт з грецької
праведний житиме вірою» він прихо
на німецьку мову й написав чимало
дить до висновку, що Бог не вимагає
творів.
від християнина праведності, але
дарує її по своїй милості. Звідси сліду За час його відсутності у Віттенберзі

влади (міського магістрату).

Ìèõàèë Ìîêèåíêî. 500 ÐÎÊ²Â ÐÅÔÎÐÌÀÖ²¯: ÇÍÀ×ÅÍÍß Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

перемогло радикальне крило Рефор
ці питання було сформульована зна
мації, яке Лютер засудив вважаючи,
мениті «Sola»:
що реформи треба проводити лише
• Sola Scriptura – основа лише в
через світську владу.[1] Через провлад
Писанні. Реформатори відкинули
ну позицію у селянській війні 1524–
передання як окреме самостійне
25 рр. Лютер втратив підтримку се
відкриття, як доповнення до Пи
лян, а невдовзі й гуманістів, особливо
сання. Водночас вони відзначали
Еразма Роттердамського. Лютер пере
цінність передання в історичному
став бути єдиним виразником анти
сенсі або як засіб тлумачення Пи
папських ідей, а Реформація отримала
сання. Sola Scriptura – це підкрес
альтернативні шляхи розвитку.
лення критерію канонічної Біблії,
У цих умовах великий німецький
так як Вульгата включала й окремі
лідер вимушений був створити й роз
апокрифи.
винути церковну організацію й власну
• Sola fide – виправдання тільки вірою.
форму богослужіння. Скориставшись
Лютер підкреслював гріховність
рішеннями Шпеєрського собору, Лю
людини й цінність віри для життя.
тер готує «Короткий катехизис», а
Для німецького реформатора віра –
його учень Пилип Мелангхтон пред
особистісна характеристика, тверда
ставляє Аусбургське сповідання віри,
переконаність в особистісному
яке стало офіційним символом люте
спасінні. Віра – готовність поступа
ранства. З 1535 р. в університеті м.
ти по вимогам Божим, довіряти
Віттенберг почали готувати служи
Його обітницям. Віра – спосіб по
телів для лютеранських церков, що
єднання віруючого з Богом у
означало повний розрив з Римом.
Христі, канал, що поєднує матері
Невдовзі організований рух лютеран
альний та духовний світи. Цей
ства вийшов за межі Північної Німеч
підхід контрастував схоластичному
чини й поширився на Скандинавію та
погляду, згідно якого під вірою ро
Прибалтику. Скориставшись зайняті
зумівся стан людини, яка повністю
стю імператора Священної Римської
довіряє непогрішимій Церкві вчити
імперії Карла V через воєнну загрозу з
про Бога й містично поєднувати
боку Османської імперії, Мартін Лю
людину з Ним. Католики допуска
тер до кінця життя міг безперешкодно
ли, що мирянин може не вникати в
формувати національну протестантсь
зміст віровчення й не бачити зв’яз
ку церкву в Німеччині й спостерігати
ку між догматами. Водночас рефор
ріст власного руху в Північній Європі.
матори через ствердження «Sola
Ключовим вкладом М. Лютера в
fide» прагнули подолати пасивне
історії церкви є оновлення біблійного
відношення віруючих до індивіду
вчення про спасіння. Реформація по
альної релігійності.
чиналася з питань: «Як людина може
• Sola gratia – вчення про те, що спасі
спастися?», «Що вона має робити для
ння приходить тільки як Божа благо
цього?», «Звідки джерело богопізнан
дать, а не як заслуга грішника. Ре
ня на шляху спасіння?».У відповідь на
формаційне вчення про благодать
[1]
відрізнялося від католицького в
Лютер відносився до крила магістерсь
двох моментах. По перше, рефор
кої реформації представники якого наголо
шували на духовних реформах з санкції
матори наголошували, що Бог є
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єдиним суб’єктом благодаті, тобто
дійсність благодаті не залежить від
зусиль людини. По друге, людина
своїми діями не може заслужити на
благодать.
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Дещо пізніше до цих трьох «Sola» було
додано ще два твердження, які нині
вважаються стовпами Реформації:
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• «Solus Christus» – Христос є єдиним
посередником між Богом та людиною
й спасіння можливе лише через віру
в Нього.
• «Soli Deo gloria» – «тільки Богу сла
ва», так як спасіння дарується лише
через Його волю та дії.
Через призму сотеріологічного вчення
М. Лютер переосмислив інші аспекти
християнського богослов’я та практи
ки. Ним було відкинуто поділ Церкви
на клір та мирян й стверджено прин
цип всезагального священства.
В зв’язку з цим було заперечене вчен
ня про таїнства у католицькому фор
маті, які Лютер називав «ланцюгами,
що прикували віруючих до диявольсь
кого колосу папської ієрархії». Церква
інтерпретувалася як невидиме співто
вариство виправданих й відроджених
людей, а її ключова функція була виз
начена у наставництві. Лютеранський
храм зберігав вигляд спрощеного ка
толицького, з вівтарем, зображенням
євангельських подій, кафедрою про
повідника, органом т.д. Лютеранська
літургія включила в себе загальне по
каяння присутніх, читання Біблії й
Символу віри, євхаристію. В цер
ковній практиці Лютер допускав пев
ну свободу для окремих общин, при
цьому наголошуючи щоб наявність
служителів не суперечила рівності усіх
віруючих перед Богом.
Потужним осередком Реформації як
магістерської так і народної стала
Швейцарія. Вільнодумство та висока

культура з одного боку, а також неза
лежність країни та наявність вільних
міст з іншого, уможливили церковні
реформи. Найпотужнішими центрами
магістерської Реформації в Швейцарії
стали Цюріх та Женева. У Цюріху ко
лишній католицький священик Ульріх
Цвінглі (1484–1531) переконав
міський магістрат влаштувати
публічні дебати по окремим релігій
ним питанням й після перемоги домі
гся кардинальних змін церковного
життя: відміни постів, зняття ікон,
розпуску монастирів тощо. Поділяю
чи більшість переконань Лютера,
Цвінглі відчував вплив гуманізму,
який визначив окремі специфікації
його вчення. Так, під час відомої
зустрічі з Лютером 1529 р. у Марбурзі,
їм вдалося домовитися по всім догма
тичним питанням крім останнього –
євхаристії. На думку Цвінглі, матері
альні хліб та вино й пов’язані з ними
духовні дійства можуть лише бути
символами духовної реальності. Вод
ночас, Лютер наголошував, що за зов
нішніми діями відбуваються й
внутрішні божественні дії.
Після загибелі Цвінглі у 1531 р.
німецькомовну Швейцарську Рефор
мацію очолив Генріх Буллінгер, а в
1549 р. цвінгліанство в рамках «Згоди»
підписаної в Цюріху злилося з кальві
ністичною Реформацією.
Реформація в Женеві починається в
1535 р. під проводом Гійома Фареля, а
згодом запрошеним для цього Жаном
Кальвіном (1509–1564). Кальвін був
сформований під впливом гуманізму
й навернувся в протестантизм у
1533 р. Його взірцем була старозапові
тня держава Ізраїлю, яка несла відпо
відальність перед Богом як за все сус
пільство, так і за кожну окрему
людину у всіх сферах життя. Для
втілення подібної моделі у Женеві

Але Жан Кальвін знаний не лише
своїм державно церковним експери
ментом, а перш за все особливим
вченням про спасіння відомим як на
передвизначення. Хоча визначальним
це вчення стане в працях послідов
ників Жана Кальвіна, у своїй «Наста
нові у християнській вірі» женевський
реформатор наполягав на доктрині
абсолютного подвійного передвизна
чення, тобто ідеї, що Бог призначив
одних до вічного життя, а інших – до
вічної смерті не приймаючи до уваги
їх особисті заслуги та недоліки. З цією
ідеєю тісно пов’язані інші ідеї Жана
Кальвіна, а саме про абсолютну суве
ренність Бога, повну зіпсованість лю
дини та обмежене викуплення (парти
куляризм). Втім, на землі люди не
знають до якої долі у вічності вони
визначені й тому мусять вести себе як
гідно обранцям до вічного життя з
Богом. Останнє виводило етичні па
раметри кальвіністів на новий рівень,
на відмінну від лютеран, які більше
орієнтувалися на «sola gratia» часто
ігноруючи мораллю.
Вчення Ж. Кальвіна отримало гідного
опонента в особі Якоба Армінія. Його
послідовники в 1610 р. опублікували в
Голландії т.зв. «Ремонстрацію», де
відкинули ідею обмеженого викуп
лення, наголошуючи на вільному ви
борі людини у сприйнятті Божого
поклику до врятунку. При цьому,

Арміній та його послідовники ніколи
не надавали вільній волі людини ста
тусу виключного засобу спасіння, що
девальвує поняття Божої благодаті.
Навпаки, армініани підкреслювали
повну зіпсованість людини й мож
ливість Бога через смерть Христа про
щати грішників, але при наявності їх
віри. Ця сотеріологічна дискусія вий
шла за рамки Реформатської церкви й
триває досі включаючи східноєвро
пейський контекст.
Реформація в Англії мала глибокі пе
редумови через діяльність Джона
Вікліфа, лоллардів, гуманістів і т.д.,
була значно знівельована через корол
івський характер реформи. Король
Генріх VIII Тюдор спочатку засудив
антипапські настрої в континен
тальній Європі, але невдовзі сам по
повнив ряди ворогів понтифіка через
небажання останнього дати дозвіл на
другий шлюб короля. Інституційне
становлення нової Англіканської цер
кви почалося в 1534 р. з прийняттям
парламентом «Акту про Верховен
ство» в якому церква в Англії була
відділена від Риму й підпорядкована
монарху. Перші віронавчальні доку
менти нового церковного утворення
свідчили про неглибинність духовних
реформ, але спроба повернути Англію
на дорогу католицизму в епоху Марії
Тюдор, шкодила національним інте
ресам держави й завершилася прова
лом. Англіканська церква, як окремий
самодостатній напрям магістерської
Реформації відбулася в добу Єлизаве
ти I Тюдор з прийняттям «39 статтей»
– сумарного викладу віри Церкви
Англії, а також Книги загальних мо
литов. Ці документи донині є найав
торитетнішими для англікан й
свідчать про своєрідну половин
частість духовних реформ на Бри
танських островах.
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було утворено консисторію, яка сфо
кусувала в своїх руках всю повноту
світської та релігійної влади включа
ючи релігійно моральне життя міщан.
Держава й церква були поєднані й
перетворилися в священика та суддю
жорстоко караючи усіх підлеглих.
Втім за два десятиліття Женева транс
формувалася у взірцеве місто з висо
кою мораллю, процвітаючою економ
ікою, соціальним балансом.
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Останній факт спричинив появу пу
ритан – англійських протестантів, що
не визнавали авторитету офіційної
церкви й вимагали поглиблення ду
ховних реформ перш за все у сферах
етики та еклезіології. Інтенції пуритан
по децентралізації виокремили їх
відгалуження, а саме пресвітеріан,
конгрегаціоналістів та сепаратистсь
ких пуритан (індепенденів). В добу
переслідувань «англійські протестан
ти» втікали в континентальну Європу,
а згодом, частина з них відправилася в
Північну Америку фактично розпо
чавши англійське заселення материка.
Релігійні відмінності стали рушійною
силою англійських політичних при
страстей XVII ст., що врешті децент
ралізувало управління державним
організмом витворивши модель обме
женої (парламентської, конституцій
ної) монархії.

течій Реформації й по пунктам виок
ремимо її специфікації загалом:
1. Радикали стверджували, що Рефор
мація повинна починатися з люди
ни, а не з суспільства й тому наго
лошували на дорослому хрещенні в
якому людина свідомо й вільно за
являє про свою посвяту Христу й
внутрішніх перетвореннях (звідси
використання поняття «анабаптис
ти» – ті, хто перехрещується).
2. Представники радикального крила
Реформації здебільшого проголо
шували принцип відділення Церк
ви від держави. Водночас протягом
XVI ст. анабаптисти відзначилися
полярністю поглядів від встанов
лення хіліалістами теократичної
диктатури в Мюнстерідо крайнього
пацифізму менонітів.

3. Містична гілка народного типу
Реформації знівелювала «Sola
В цілому, представники Магістерської
Scriptura» й спираючись лише на
Реформації зробили перші рішучі
власне духовне відкриття часто
кроки по перегляду католицьких док
девальвувала основні принципи
трин. Втім вони не були спроможні
біблійного богослов’я.
одномоментно скинути «середньовіч
не ярмо» в тому числі й через органіч 4. Біблійні анабаптисти сфокусували
ний зв’язок реформ з світською вла
ся на Писанні як критерії віри та
дою.
богопізнання й прагнули уникати
містичних крайностей. При цьому в
Інший напрямок протестантської
їх інтерпретації Писання помітно
Реформації – радикальна (народна)
перевагу Нового Завіту над Старим,
Реформація природно відзначалася
що природно підводило до диспен
розмаїттям течій. Їх поява, що хроно
саціоналізму.
логічно співпала з діяльністю Лютера
та Цвінглі, засвідчила потужний ре
5. Непрямими наслідниками анабап
формаційний потенціал низових
тистів можна вважати баптистів та
прошарків європейського суспільства.
представників інших пізньопротес
Невипадково ранні радикальні течії
тантських течій. Баптизм виокрем
мали гострий соціальний відтінок
люється з середовища радикальних
задаючи питання: «Якщо Лютер по
конгрегаціоналістських пуритан на
встав проти папства, чому ми не мо
початку XVII ст. й відчував вплив
жемо повстати проти неугодних пра
окремих анабаптистських ідей.
вителів?». В межах даної роботи
6. Раціоналістичне крило Реформації
опустимо історичні перипетії ґенези
було поширене в основному серед
та розвитку основних радикальних

політичні інтриги, які виливалися в
катастрофи на кшталт Варфоломіївсь
кої ночі 1572 р. в Парижі тощо.

Контрреформаційні намагання зат
вердив Тридентський собор, який
Загалом, репрезенти народної Рефор
тривав з перервами з 1545 по 1563 рр.
мації продемонстрували початковість На соборі було підтверджено недотор
відродження первоапостольського
каність догматичної традиції католи
ідеалу, проголошуючи необхідність
цизму, але реорганізовано окремі ас
почати все з «чистого аркушу» заміни пекти практичного життя, включаючи
ли стару структуру своєю версією ав
відміну індульгенцій, підвищення
тентичної еклезії Нового Завіту. Од
дисципліни, створення чисельних
нак здебільшого механічне втілення
шкіл та колегій, інтенсифікацію куль
ідеї апокатастасіса (повернення до
турного життя. В цілому ж, като
попереднього стану) у багатьох течіях лицькі реформи носили половинчас
радикалів призвело до сектантської
тий та суперечливий характер
замкнутості з опорою на традицію,
гальмуючи оновлення життя євро
яка видавалася як збереження апос
пейського суспільства. Спроби ре
тольського християнства. Водночас
католізації Європи, які призвели до
частина реформаційних груп мала
релігійних війн XVI–XVII ст., дозво
потенціал поглиблення Реформації
лили повернути в лоно католицизму
вплинувши на реформаційні рухи
Францію, Угорщину й Річ Посполиту,
нової хвилі (перш за все пієтизм та
але суттєво змінити співвідношення
методизм).
сил в Європі не змогли. Вестфальсь
кий мирний договір 1648 р. повернув
Сукупність заходів здійснених като
вихідну ситуацію, що була визначена
лицизмом у відповідь на протестан
Аусбургською згодою 1555 р. Католи
тську Реформацію прийнято називати
цизм втратив релігійну монополію у
Контрреформацією. Вона охопила
Західній Європі.
окремі внутрішні складові католициз
му без глибинних перетворень в над
Суспільний вимір Реформації
рах латинського християнства. Почи
наючи з першого папи реформатора

Без сумніву, Реформація карди
Павла ІІІ, в добу понтифікату якого
нально змінила не лише Церкву, а
була створена комісія по перетворен
увесь тодішній світ. Хоча в сучасній
ням, був даний поштовх для підняття
науці все частіше звучать голоси про
освіченості духовенства, його мораль
перебільшений вплив ідей Реформації
ності. Активний місіонерський по
на суспільство, пострадянському оби
ступ католицизму забезпечили ново
вателю, який відчуває на собі вплив
створенні ордени включаючи Орден
православ’я, все ще необхідно збагну
єзуїтів. Цей феномен власне можна
ти взаємозв’язок релігійних та соц
назвати католицькою Реформацією, а
іальних трансформацій.
контрреформацією у вузькому сенсі
Насамперед, помітний вплив Рефор
цього слова стали заходи скеровані
проти протестантизму. Це і посилення мації на економічну царину. Саме у
досліджувану добу формується ринко
інквізиції, запровадження індексу –
списку заборонених для читання книг, ва економіка, розробляються головні
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інтелігенції, тому не могло бути
багаточисельним. Втім саме социн
іанство з його антитринітаризмом
стало одним з найвпливовіших
рухів у вітчизняному контексті.
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положення протестантської етики
праці, згідно якою професійна
цінність людини визначається якістю
її праці. Ранні протестанти наголошу
ють, що прославлення Бога не можна
обмежити культовою спорудою, а
працівник, що якісно працює в ману
фактурі не менш вартісний у своєму
покликані як проповідник. Та більше,
реформати приходять до висновку
про матеріальне багатство, яке про
славляє Бога, однак в особистому
житті надзвичайно аскетичні та бе
режливі скеровуючи основний ресурс
у справу, закладаючи основу добробу
ту західної цивілізації. Подібні траєк
торії невдовзі зіштовхнуть два протес
тантських принципи «багатство
прославляє Бога» та «цінність людсь
кого життя» й на прикладі амери
канських латифундистів помітно, що
перемагає перший принцип. Водно
час для протестантів самоцінність
праці – у втіленні Христових завітів та
уподібненні Христу. При цьому, спе
цифікації трудової етики загострю
ються категоріями вибрання, а сусп
ільна упослідженість послідовників
Христа постає її головним економіч
ним рушієм. Все це сформувало дух
активізму та підприємливості забезпе
чивши стрімке економічне зростання
протестантських країн.

децентралізації державного устрою
забезпечивши необхідний баланс сил
для уникнення революційних ситу
ацій. Інша справа країни, які пережи
ли ре католізацію й не спромоглися
обмежити абсолютну владу монарха
тим самим поляризуючи суспільні
інтереси, що виливалося в постійні
соціальні потрясіння на кшталт
Французької буржуазної революції.
Розвиток реформаційного мислення з
акцентом на Писання поклали поча
ток реформуванню освітньої сфери.
В Європі постає нова освітня система,
яка ґрунтувалася на співіснуванні та
розвитку двох компонентів: побож
ності та ученості (pieta seteruditio). Це
значно підвищило рівень грамотності
населення й дало поштовх для розвит
ку наукових дисциплін, які витворили
передумови для науково технічного
процесу, сприяли розвитку гуманітар
ної сфери тощо. Важко переоцінити
вплив реформаційних ідей на
діяльність Яна Амоса Коменського,
Йоганна Кеплера чи Ісаака Ньютона.

За часів Реформації виникли поняття,
відомі сьогодні як загальнолюдські
цінності, свобода совісті, свобода сло
ва, право на життя, право на освіту
тощо. До появи поліконфесійності
свободи совісті зовсім не існувало і
кожен громадянин був приречений
Зрозуміло, що тогочасний стрімкий
сповідувати ту форму релігійності, яка
поступ спирався на певні соціальні
царювала в його місцевості. Тільки
передумови, як от певна динаміка
завдяки героїчним зусиллям представ
буржуазних відносин, наявність «се
ників радикальної реформації і перш
реднього» класу, інтегрованість по
за все баптистів, чимало з яких покла
слідовників Реформації у комірки
ли життя за ці ідеї, з’явилось уявлення
суспільного життя.
про особисту свободу совісті. Один з
На прикладі Англії та деяких інших
перших баптистів, Томас Хелвіс писав
країн, помітний вплив Реформації на королю Якову: “Нехай розсудить ко
державно політичну царину. Від де
роль: хіба не є справедливим, щоб
централізації управління церквою,
люди самі обирали собі релігію, знаю
активні в суспільно політичному
чи, що вони особисто постануть перед
житті ранні протестанти, перейшли до престолом Божим, щоб відповісти за

протестантизму відбиває загальноєв
ропейські протестантські традиції та,
водночас, набуває особливих рис. 3
Протестантизм вплинув й на куль
одного боку розвиток реформаційних
турні процеси, хоча співвідношення
процесів в Україні, яка в XVI ст. була
понять Реформація та Ренесанс нале
розділена між сусідніми державами,
жать до дискусійних. Аналізуючи кар
явище закономірне. Передумовами
тини Рембранта «Повернення блудно
для них були загальні суспільні зру
го сина» та «Воздвиження хреста», ідеї
шення, й вплив ренесансу, що попри
Реформації помітні неозброєним
периферійний статус вітчизняних
оком. Для музики І.С. Баха характер
терен докотився й сюди. З іншого
не яскраве екстатичне начало, що де
боку, в українському контексті не
монструє близькі стосунки з Богом.
було сформовано повноцінних пере
Якщо для середньовічного мистецтва
думов, які б Реформацію ймовірну
подібна близькість до Господа була
перетворили на Реформацію дійсну.
уділом окремих подвижників, то Бах
Природно не було в ту епоху й реліг
проголошує рівнодоступність Божої
ійно політичних фігур масштабу М.
благодаті як для хлопчиків з школи
Лютера чи Ж. Кальвіна. Спробуємо
Св. Фоми, так і для досвідченого про
коротко окреслити причини такого
фесора теології. Г.Ф. Гендель бачив у
стану:
своїй творчості Божий інструмент для
морального преображення людини.
1. На відміну від західноєвропейських
Цю думку він виразив одному з своїх
держав, де протестантизм став ви
шанувальників: «Мені було б прикро,
разником національних інтересів
пане, якби я приносив людям тільки
суспільства у їх протистоянні уні
задоволення. Моя мета – робити їх
версалізму католицької церкви, на
кращими...».
вітчизняних теренах цю функцію
скоріше виконувало уніатство, яке з
Є ще чимало суспільних сфер на які
самого початку виникає як націо
вплинула Реформація. Деякі транс
нальна церква спрямована на збе
формації уможливленні протестан
реження українських духовних тра
тизмом стали помітні значно пізніше.
дицій.
Утвердженням самоцінності кожної
особистості, її внутрішньої свободи
2. Протестантизм, попри соціальні
протестантизм глибоко вплинув на
зрушення у Східній Європі, мав
поступальний розвиток європейської
надзвичайно вузьку соціальну базу.
історико культурної традиції. Рефор
Шляхта та магнати вбачали у Ре
мація дала початок процесам, які
формації лише знаряддя своєї пол
змінили світ давши початок періоду,
ітики, здебільшого залишаючись
який історики називають Новим часом.
індиферентними у справах віри і
навіть ворожими до радикальних
протестантських напрямів. Соц
Вітчизняний вимір Реформації
іальні низи були не просто пасив

З другої половини XVI ст. ідейні
ними, а навіть вороже ставилися до
хвилі Реформації докотилися до Ук
протестантизму як чужого народній
раїни, а протестантизм став не
традиції, як віри панів іноземців,
від’ємним фактором її релігійної
що силує своїх підлеглих.
історії. Власна ж історія вітчизняного
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себе ...” За цю записку Хелвіс попав у
в’язницю та помер там.

39

¹20, 2017 / Ïðîìûñåë Áîæèé â Öåðêâè è îáùåñòâå

40

3. Небагатьом князівським родам, які
симпатизували ідеям Реформації
(наприклад, Острозьким) невигідно
(навіть небезпечно) було переходи
ти в протестантизм через загальну
несприятливу до нього суспільну
кон’юктуру. Тому реформаційний
потенціал був спрямований в онов
лення православ’я, витворення
братств, освітньо культурні проек
ти тощо. Нащадки цих родів навпа
ки долучилися до католицизму й
часто були запеклими ворогами
протестантів.
4. Східніше, на межі впливу візант
ійського світу, Реформація була
зупинена впевненістю східного
православ’я в «неушкодженому
збереженні вчення Христового» й
несприйнятті самої ідеї реформи.
Звідси, дуже влучним виглядає висно
вок провідної вітчизняної дослідниці
Реформації Вікторії Любащенко про
те, що за своєю суттю «Реформація в
Україні залишилася, передусім, яви
щем культурним, фактором духовної
історії». При цьому,культурний вектор
Реформації спрямовувався саме на
православ’я. З таким значенням Ре
формації погоджуються й інші дослід
ники, приділяючи основну увагу
діяльності братств, письменників
полемістів, Острозького освітнього
центру, просвітителів, друкарів, про
гресивно мислячих православних
діячів. Водночас, небагаточисельні
репрезенти раннього протестантизму
залишаються, за рідким виключен
ням, поза увагою дослідників, як рух,
що докорінно не вплинув, на відмінну
від західних одновірців, на вітчизняні
релігійно суспільні реалії.
Першою організаційно оформленою
протестантською течією в Україні
стало лютеранство, що з’являється у

30 40 х роках ХVI ст. Центрами його
поширення будуть Волинь, Холмщи
на, Підляшшя та Галичина, дещо зго
дом й Закарпаття. Політично держав
на орієнтація послідовників Лютера
звузила його соціальний склад. Люте
ранство охоплювало купецькі,
міщанські та ремісничі стани, тобто
ті, що переважали серед німців ко
лоністів, які мешкали, здебільшого, у
містах. Головні інтенції віросповідан
ня на українські терени йшли з Кра
кова та Любліна. Однак громади лю
теран були малочисельні, а вплив на
Православ’я незначний.
Певний вплив на вітчизняний релігій
ний атлас мали групи послідовників
Яна Гуса чеські брати. Фактично тут
не існувало їхнього церковного цент
ру, а діяли малочисельні групи вірую
чих та окремі релігійні, більш чи
менш відомі діячі. Останні виконали
певну роль у культурно просвітниць
кому і конфесійному процесах в Ук
раїні.
Провідною ранньопротестантською
течією на західноукраїнських землях
стає у другій половині XVI ст.
кальвінізм. Він поширюється з проте
стантських центрів Речі Посполитої
за посередництва окремих гуманістів
та тих кіл шляхтичів, які не займали
високі державні посади, але були дос
татньо впливовими. За окремими
підрахунками, в найкращі часи
кальвінізм в Україні був репрезенто
ваний близько 300 громадами. Успіху
реформатства сприяла підтримка руху
впливовими князями (зокрема, голов
ним патроном реформатства в Речі
Посполитій Миколою Радзивіллом
Чорним), орієнтування на місцеве
населення, активна просвітницька та
полемічна діяльність, спроможність
до адаптації як в католицькому, так і
православному контексті.

ни), дехто з протестантів емігрував.
На початок XVIII ст. протестантизм
перестав бути впливовим релігійним
фактором у вітчизняному контексті.
Новий етап в еволюції протестантиз
му в Україні розпочався з другої поло
вини XVIII ст. Він характерний втра
тою західноукраїнської домінанти
протестантизму, що стає фактором
релігійної історії всієї України. В умо
вах просування колоніальної політики
Російської імперії кордони давніх
українських земель просуваються на
південь і схід. Ця родюча зона вимага
ла якнайшвидшого господарського
використання й серед колоністів
Північного Причорномор’я опинили
ся представники європейських проте
стантських релігійних меншин, які
зазнавали переслідувань на батьків
щині, а саме члени гуттерського брат
ства та меноніти. З останніми пов’яза
ний не лише сільськогосподарський,
а й духовний підйом у вітчизняному
контексті. Поява і тривале існування
менонітства підготувало ґрунт для
пізніх протестантських течій. Спочат
ку — це також переважно іноземні
релігійні спільноти. Однак з середини
XIX ст. ідеї пізнього протестантизму
проникають в українське середовище.
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На тлі реформаційних подій, поши
рюється на вітчизняних теренах й
релігійне вільнодумство представлене
перш за все антитринітаріями. Пер
ший етап розвитку раціональних про
тестантських ідей припадає на 60–70
ті рр. XVI ст. й вирізняється
радикально критичною спрямовані
стю проповіді, яка приваблює не
лише середні верстви, а й соціальні
низи. На другому етапі розвитку про
тестантського вільнодумства у 80 ті
рр., воно переростає у социніанство
(від імені Фауста Социна одного з
найвідоміших ідеологів руху, що про
живав у Кракові). Социніанство мало
міцні позиції не лише в Західній Ук
раїні, а й на Київщині та Житомир
щині. Його популярності сприяла
соціальна спрямованість, високий
рівень моральності та інтелігентності
проповідників, стрункий корпус
віровчення, широка науково освітня
та літературна діяльність. Активні
діячі руху XVII ст. на кшталт Юрія
Немирича були наближені до політич
ної верхівки новоутвореної Гетьман
щини. Водночас успіхи ранніх протес
тантів дуже залежали від сприятливих
історичних умов. Їх зміна, на тлі заго
стрення національно визвольних зма
гань XVII ст., продемонструвала недо
статню вкоріненість реформаційного
мислення в народному ґрунті, що ста
ло фатальним для течій протестантиз
му. Визвольна війна українського на
роду відбувалася під знаменами
православ’я, а загострення міжнарод
них відносин призвело до сприйняття
протестантизму в Україні як фактору,
що міг бути використаний у планах
іноземних політиків. У цих умовах
частина ранніх протестантів повер
тається до католицизму та правосла
в’я, частина була жорстоко знищена у
боротьбі за католицьку віру (социніа

Пізньопротестантські
рухи в Україні

Дослідження виникнення та
еволюції пізньопротестантських течій
в Україні у другій половині ХІХ – на
початку ХХ століть (насамперед бап
тизму та адвентизму) дозволяє стверд
жувати, що їхнє становлення стало
природним етапом розвитку вітчизня
ної релігійної думки та релігійних
пошуків, зокрема внаслідок поширен
ня Святого Письма серед населення,
готовності українського народу до
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більш активного релігійно духовного
життя, ніж того, яке могла запропону
вати у той час Православна церква,
наслідком самобутнього релігійного
пробудження серед українського на
роду. Водночас богословському та
організаційному оформленню
пізньопротестантських течій в Україні
сприяла їхня спорідненість із відпові
дними релігійними спільнотами за
кордоном та контакти з ними. Таким
чином національний євангельський
рух, до якого належать пізньопротес
тантські угруповання, постає своєрід
ним релігійним феноменом, що сфор
мувався як продукт взаємовпливів
різних течій у християнстві. При цьо
му поширення пізньопротестантських
громад на Західній Україні у першій
половині ХХ сторіччя, а також розви
ток п’ятидесятницького руху в Україні
у цей же період стали результатом
активної місіонерської діяльності як
закордонних віруючих, так і ук
раїнців, які долучилися до відповід
них релігійних спільнот, перебуваючи
за кордоном.
Так, духовне пробудження і виник
нення перших українських єван
гельсько баптистських громад у Хер
сонській губернії у 60–70 х роках ХІХ
ст. пов’язано з іменами мешканців
селищ Основи, Карлівка та Любомир
ка Ф. та І. Онищенка, М. Ратушного,
І. Рябошапки та Ю. Цимбала. Поши
рення ж українського баптизму в Га
личині припадає на двадцяті роки
минулого століття і пов’язане з імена
ми І. Семенини, І. Петраша, В. Пере
тятка та інших.
Так само, у двадцяті роки в Україні
серед євангельських віруючих почи
нає розповсюджуватися п’ятидесят
ницький рух, зокрема завдячуючи
місіонерській праці І. Воронаєва (на
півдні України), а також діяльності

Російської та Східноєвропейської
місії під керівництвом Г. Шмідта (на
теренах Західної України), з якою ак
тивно співпрацювали українські п’я
тидесятницькі проповідники І. Герис,
П. Ільчук, Й. Антонюк та інші.
Розповсюдження ж адвентизму в Ук
раїні почалося з 80 х років ХІХ ст. у
Київській, Таврійській та Катеринос
лавській губерніях і пов’язане з імена
ми М. Самойловича, Я. Мамалиги та
інших. Що ж стосується українських
земель, які у ХІХ ст. перебували у
складі Австро Угорської імперії, то
перша місцева адвентистська громада
була утворена 1867 р. у м. Чернівцях.
Представники пізньопротестантських
течій в Україні (євангельсько баптис
тських, адвентистських і п’ятидесят
ницьких спільнот), як і їхні західні
одновірці, розглядають протестан
тизм як прагнення повернення до
первісного християнства. Мова при
цьому йде не стільки про повернення
до певної форми, а про намагання
впровадження у реальне життя раннь
охристиянських ідеалів, побудови
релігійного та громадського життя на
основі Святого Письма.
Слід зазначити, що різні пізньопроте
стантські групи, базуючись на прин
ципах, сформованих у часи Рефор
мації, мають певну подібність як у
богословських доктринах, так і в об
рядовій практиці. Водночас вони ма
ють й властиві їм еклезіологічні, соте
ріологічні, есхатологічні та інші
відмінності.
Процеси становлення та еволюції
пізньопротестантських спільнот в
Україні відбувались за умов церковно
державної опозиції та державно пра
вових утисків, як за часів царизму, так
і в умовах тоталітарної політики ра
дянського режиму щодо релігії та цер

ку автокефальну православну церкву
та Римсько католицьку церкву в Ук
раїні.

Євангельський погляд
на суть Реформації

Сучасний євангельський проте
стантизм, який вважає себе нащадком
реформаційних процесів XVI–XVII
ст., акцентує увагу на тому, що Рефор
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Нині пізньопротестантські спільноти
посідають одне з провідних місць у
духовно релігійному житті України,
відіграючи дедалі більшу роль у ньому,
звершують активну євангелізаційну,
провідницьку, просвітницьку, благо
дійницьку діяльність, надаючи значну
увагу соціальному служінню, зокрема
в умовах нинішніх викликів, що по
стали перед нашою країною. Релігійні
організації різних пізньопротестан
тських спільнот складають близько
третини від загальної чисельності усіх
релігійних інституцій України, а
найбільші пізньопротестантські со
юзи нашої країни: Всеукраїнський
союз церков євангельських християн
баптистів, Церква християн віри
євангельської України та Українська
уніонна конференція церкви адвен
тистів сьомого дня – за чисельністю
своїх релігійних організацій входять
до складу десятки найбільших релігій
них об’єднань України, причому
перші два з них посідають відповідно
четверте та п’яте місце у цьому спис
ку, перевищуючи, зокрема, Українсь

мація – це не лише історична подія чи
явище, а процес який є інструментом
перетворення суспільства, церкви та
окремої особи. Девіз Реформації –
«Ecclesia reformata, simper reformanda,
secundum verbum dei» надзвичайно
актуальний в сьогоденні. Він передба
чає відмову від погляду на Реформа
цію як на одиничну подію XVI ст., а
проголошує її по суті відкритим ру
хом.
Реформацію в контексті християнства
почав сам Христос, як Пророк та Вчи
тель, хоча він не був Реформатором в
загальновизнаному сенсі цього слова.
Христос – це Реформатор всього Все
світу, Космосу у самому широкому
значенні. Місія Месії полягала в пере
творенні всього творіння зіпсованого
гріхом. Спосіб здійснення Реформації
Христом був скерований у духовний
корінь проблем світу й виразився в
смерті задля торжества життя. Гол
гофський подвиг Христа – передумо
ва незворотності духовних реформ.
Водночас за масштабністю та епо
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кви. Проте жодні переслідування не
змогли зупинити прагнення віруючих
до богошукання та життя відповідно
до Слова Божого. Результатом цього
стало стрімке розгортання діяльності
пізньопротестантських спільнот у
сприятливих для проповіді Євангелії
умовах незалежної України, що при
звело до кількісного та якісного упо
тужнення пізньопротестантських цер
ков на вітчизняних теренах.
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хальністю Господньої Реформації
важливо не втратити фокус на окре
мого індивіда, бо преображення Твор
іння починається з перетворення лю
дини, яка маючи свободу волі, може
зупинити Божу роботу біля дверей
свого серця. Реформація людини
відбувається через її відродження й
формування нової природи, народже
ної від Бога. А Церква – це зібрання
відроджених і оновлених людей.

божественну природу організму, з
іншого являє себе в світі як організа
ція. Знаходячись в діалектичній
єдності людського та божественного,
Церква як Тіло Христа не потребує
перетворень, але як земна організація,
має постійно перевіряти себе на пред
мет відповідності з ідеалом, який ба
чить в ній Бог й потребує коригування
й приведення себе у відповідність з
цим ідеалом.

Перетворювальна сила Христа в лю
дині та Церкві є необхідною переду
мовою Реформації світу. Воскреслий
Христос в Дусі Святому присутній в
Церкві, яка звершує Божу Місію на
землі збудовуючи Царство Боже. За
влучним виразом євангельського бо
гослова Сергія Саннікова: «…simper
reformanda» означає постійну рефор
маційну діяльність Духа Святого по
перетворенню суспільства через Цер
кву і перетворення і відновлення
самої Церкви у зв’язку з мінливістю
суспільства».

Для України початку ХХІ ст. тема Ре
формації як Церкви, так і суспільства,
залишається надзвичайно актуаль
ною. При цьому, вітчизняний загал
має відкрити величезний потенціал
Слова Божого часто ігнорованого при
спробах т.зв. псевдореформацій в ми
нулому. Закінчення девізу Реформації
«secundum verbum dei» (згідно Слова
Божого) вказує на те, що справжня
Реформація може відбуватися лише
по Слову Божому, яке включає й осо
бисте відкриття й записане у формі
Писання. Останнє слугує мірилом
особистого духовного досвіду.

Християнство неможливо назвати
статичною незмінною релігійною си
стемою створеною по типу юдаїзму.
Церква створена Христом з внутріш
ньою властивістю до оновлення, що
продемонструвала історія Церкви.
Хоча, у слов’янській релігійній мен
тальності побутує думка про
«зайвість» Реформації через нібито
незмінність вчення Христового у лоні
Східної Церкви, історична реальність
стверджує, що східне православ’я не
раз реформувалося як в сторону ново
введень й людських нашарувань, так і
в спробах очищення від них. Про не
обхідність реформування свідчить
подвійна природа Церкви. Вона є
органічним з’єднанням небесного й
земного, як і її Голова – Христос –
одночасно Син Божий та Син Людсь
кий. Божа Церква з одного боку має

Для прикладу незатребуваності внутр
ішнього змісту Писання згадаймо
історію Пересопницького Євангелія,
450 літній ювілей якого нещодавно
святкувався в Україні. Його поява у
1561 році завдячує реформаційним
інтенціям і є безсумнівно знаковим
явищем у духовному, національно
культурному й суспільному вимірах.
Однак, Пересопницьке Євангеліє гар
но оздоблене та орнаментоване, вагою
9300 грам, залишилося в одному ек
земплярі й зникає з поля зору допоки
не з’явиться у приватній колекції
гетьмана І. Мазепи на початку XVIII
ст. Інша справа, переклад Біблії Люте
ра, виданий у 1534 р., тисячами при
мірників розходиться по тогочасній
Німеччині не лише змінюючи світос
прийняття та богосприйняття, а й

Й сьогодні в українському контексті
під «відродженням духовності» часто
розуміють кількісні та масштабні па
раметри будівництва культових спо

руд чи внутрішнього оздоблення,
ігноруючи змістовним внутрішнім
перетворенням, імпульс якого можна
лише отримати від Духа Святого через
Слово Боже.
Наближення 500 літього ювілею Ре
формації та його широке відзначення
в Україні, покликане переорієнтувати
як окремих віруючих так і усю украї
нську громаду з зовнішніх формаль
них змін на реформацію серця. Вона
неодмінно включить реформу особис
тих взаємин з Богом, реформу служін
ня та професійної діяльності, рефор
мування життя церкви відповідно до
динаміки сучасного світу. Лише Церк
ва, що постійно реформується генеру
ючи якісну духовну складову спро
можна реформувати суспільство.
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уніфікуючи діалекти німецької мови у
напрямку до мови лютерівського пе
рекладу. Це засвідчує факт глибокого
знайомства німецького обивателя з
Писанням, у той час як у східнослов’
янському контексті змістовний вплив
Пересопницького Євангелія був мак
симально обмежений. Ця історія ана
логізується з Христовою притчею про
таланти, де раби з п’ятьма та двома
талантами пускають їх в обіг маючи
прибуток, у той час коли власник од
ного таланту, «обгорнувши платком»
закопує свій талант у землю, зали
шившись ні з чим з характерним
кінцем.
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