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Релігія та віра відіграють важливу роль в житті людини та
суспільства. Кожна людина має свою релігійну свідомість, що робить
її унікальною. Релігія дає своїм прихожанам правила та норми, що
регулюють їх відносини у суспільстві та керують поведінкою. Не всі
люди є віруючими та прихожанами певної церкви. Деякі таємно
вірять, деякі привселюдно показують свою придатність до віри.
Історія демонструє, наскільки релігія може впливати на життя
людини й суспільства, і приклади цього не завжди позитивні. На
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релігії, але в тяжкі години люди приходять до віри та релігії, і це їм
допомагає. З психологічної точки зору, в основі навернення лежать
несвідомі психічні процеси, які притаманні всім людям.
Наше дослідження побудоване на порівнянні трьох категорій
віруючих католицького віросповідання. Перша категорія – це
священнослужителі, люди, які відали своє життя служінню Богу. За
думками прихожан, вони наділені особливими можливостями і не
схожі на звичайних людей. Самі священнослужителі кажуть, що всі
люди рівні, але рівень віри та релігійності може різнитися залежно
від життєвих умов. Наступною категорією є католики-українці, які
мають свої історичні особливості формування церкви. Остання
категорія – це католики з Іспанії. Вони різняться від прихожанукраїнців історією, умовами життя та побудови церкви в країні,
мають певні особливості етнічної та релігійної свідомості.

Метою дослідження було порівняння особливостей уявлень про
віру та релігію у священнослужителів, прихожан-католиків Іспанії та
України. Для досягнення мети використовувався метод опитування,
досліджувані відповідали на два запитання: «Що для Вас є релігія?»
і «Що для Вас є віра»? Також досліджуванні давали загальну
інформацію про вік, стать, професію і конфесію. Вибірку склали 21
людина, з них 7 священнослужителів-католиків, 7 прихожанкатоликів з України та 7 прихожан-католиків, які мешкають в Іспанії.
Результати опитування представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Група
Священнослужителі

Прихожани-католики з
України

Прихожани-католики з
Іспанії

Уявлення про релігію і віру
Релігія
вказівки життя (2); стиль
життя;
допомога
по
життю; частина життя;
дорога по життю
набір
ритуалів;
набір
правил, норм поведінки;
норми,
які
притримуються; віра в
Єдиного Бога; контроль
мас;
світосприйняття;
шлях, дорога
наука про надію в житті
(2); маніпуляція людьми
(2); історичне набуття (2);
релігія не важлива, існує
лише Бог; те що об'єднує

Віра
сенс життя (2); дар життя
(2); довіра до Бога;
напрямок життя; будує
стиль життя
внутрішнє відчуття, яке
не
можно
передати
зовнішньо;
внутрішнє
відчуття
впевненості;
власний
вибір;
вибір
принципів;
триматися
того, що є важливим;
підтримка; основа життя
допомога (2); стан душі;
оберіг; щось більше над
нами; всі вірять в щось,
це обов'язково; це коли
віриш взагалі, а не коли
щось потрібно

-95Аналіз результатів опитування показав, що уявлення про
релігію та віру у священнослужителів та прихожан різняться. Можна
пояснити це тим, що священнослужителі мають більш точне
уявлення про те, що для них є віра та релігія, тому що для них ці
поняття складають сенс життя. Вони свідомо віддають своє життя
служінню Богу.
Релігія для священнослужителів – це те, що веде по життю, це
частина життя та дорога до віри, а для прихожанина релігія – це
певні обряди, норми та правила. Віра для священнослужителів – це
сенс, стиль життя і це дар. Вони бачать у вірі щось особливе, живуть
тим, у що вірять і віддають все за віру. Для прихожан віра – це вибір
та внутрішнє відчуття. Прихожани вважають, що вони вибирають, у
що вірити і як вірити, і це внутрішнє відчуття і його не можна
показати ззовні.

В уявленнях прихожан-католиків як українців, так й іспанців
релігія – це певні обряди, історія, маніпуляція та контроль. Віра для
іспанців – це те, що допомагає по життю та певний стан душі. Для
українців віра – це вибір, внутрішнє відчуття і допомога.
Отже,
результати
дослідження
показали,
що
для
священнослужителів, прихожан-католиків Іспанії та України
уявлення про віру схожі – це сенс життя, підтримка та шлях, за яким
потрібно слідувати. Можна сподіватися, що єдність уявлень дарує
надію на добре, справедливе майбутнє за божими правилами.
Релігія може бути фактором об’єднання людей різних верств
населення та з різних країн.
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