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ієрархія такою ж самою мірою, як і Москва, противилась і противиться
створенню нашого Патріархату.

протестантизму:
2.3 500-ліття
релігієзнавства щодо відзначення

пропозиції

Відділення

В 2017 році виповнюється 500 років з часу оприлюднення тез
Мартина Лютера, які започаткували появу і наступне поширення
протестантизму як нової і значимої не лише в духовному, а й суспільному
житті течії християнства. В Україні про цю конфесію домінує ще
сформована православ‘ям загалом негативна думка, віднесення його
конфесій до сектантства, розгляд як чогось випадкового і незначимого в
духовному житті. Однією з причин цього є й прагненння сущих у нас
протестантських конфесій вести якийсь відособлений, замкнутий від
соціуму спосіб життя, не активне і широке виявлення особливостей своєї
духовності, благодійницької і соціальної діяльності. З метою здолання
останнього Відділення релігієзнавства НАН України за погодженням із
держдепом релігії ініціює надання 500-літньому ювілею протестантизму
суспільно-значимого звучання, прилучення до його відзначення
держаницьких установ і громадських організацій. З цією метою
пропонується насамперед утворити робочу групу з підготовки бажаних
заходів із відзначення ювілею, формування Оргкомітету у складі світських
і конфесійних осіб, який буде реалізовувати ці заходи тощо.
Пропонується провести десь в лютому 2016 року на базі нашого
Відділення зібрання представників протестантських конфесій з метою
розгляду означеної пропозиції. В разі згоди з цим просимо інформувати
нас: 067-466-97-03.
ПРОЕКТ МОЖЛИВИХ ЗАХОДІВ ІЗ ВІДЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
500-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ПРОТЕСТАНТИЗМУ:
1. Ініціювання перед Урядом і Верховною Радою питання відзначення в
Україні 500-літнього ювілею протестантизму.
2. Провести восени 2016 року всеукраїнську наукову конференцію
«Протестантизм в його сутності, конфесійному різноманітті і
християнському житті України».
3. Написання і видрук колективної монографії, присвяченої історії
протестантизму в Україні.
5. Написання і видрук науково-популярної бібліотечки «Протестантські
конфесії України» (окремі брошури про нині діючі протестантські церкви
України).
6. Протестантським конфесіям провести на своєму рівні богословські
конференції, присвячені 500-літтю протестантизму і їхній історії.
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7. Організувати цикл теле- і радіопередач, присвячених розкриттю сутності
та історії протестантизму.
8. Організувати інтерв‘ю керівників протестантських конфесій України для
української преси.
9. Відзнайти і позначити меморіальними дошками місця, які пов‘язані з
історією в Україні протестантських конфесій.
10. Вивчити питання можливості проведення автоекскурсії представників
конфесій і науковців по містах європейських країн, пов‘язаних з історією
протестантизму.
11. Ініціювати переклад і видання класичних текстів протестантської
теології.
12. Провести виставки/ярмарки видань протестантських конфесій України.
13. Провести на державному рівні в престижному залі при участі владних
осіб Урочистий вечір, присвячений ювілею протестантизму.
14. Провести фестиваль хорів протестантських конфесій України.
15. Одне із чисел офіційного органу протестантських конфесій присвятити
ювілею.
16. Вирішити питання можливого нагородження знаних діячів
українського протестантизму державними відзнаками.
17. Обласним осередкам Української Асоціації релігієзнавців провести
Круглі столи чи конференції, присвячені 500-літтю протестантизму, при
участі в них провідних діячів протестантських спільнот.
Зауваження і пропозиції до Проекту відзначення надсилати або занести до
Відділення релігієзнавства ІФ НАН України (01001 Київ, вул
Трьохсвятительська, 4 Ін-т філософії Відділення релігієзнавства або email:
lfilip56@gmail.com.
Відділення релігієзнавства ІФ НАН України

