поведінку з релігійними умовами, вимогами і т. п. ; в орієнтаціях привалюють
професійні, соціальні чи інші ідентитети;
• невіруючий: як правило, не властиві релігійні ідентитети і практики;
характеризує не індиферентна споглядальна позиція щодо релігійних ідей,
переконань і практик, а позиція критики перших і заперечення доцільності
останніх, проте не заперечуює існування деяких релігійних тверджень, зокрема
душі, гріха, навіть певного трансцендентного начала;
• атеїст: ніколи не здійснює релігійних практик, не вірить в існування
Бога чи будь-якого іншого сакрального начала.
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Історія та розвиток Ц еркви Ісуса Христа С вятих Останніх Д нів (церква
„мормонів") у США та Україні
Значна кількість різноманітних релігійних конфесій в Україні є яскравим
прикладом присутності релігії в суспільстві. Народ у масі своїй уже перестав
вірити в якесь заступництво й допомогу історичних Церков. І якщо віруючі
старшого віку через традицію або просто звичку ще відвідують їхні храми, то
молодь шукає більш сучасні засоби спілкування та пізнання, виступає
активною спільнотою релігійного життя. Однією з релігійних конфесій є
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, яка намагається відповідати
викликам часу, керуючись принципами з минулого.
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів є християнською конфесією,
яка визнає доктрину Старого й Нового Завітів про народження, життя, розп'яття
та воскресіння Ісуса Христа. Вона вчить і практикує вчення Христа щодо
милосердя, служіння й любові до ближнього; важливість сім'ї та освіти;
підтримує уряд та закони країн, де перебуває; учить законослухняності і вести
здоровий та моральний спосіб життя.
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів учить, що первісна Церква
Ісуса Христа припинала своє існування на землі незабаром після смерті перших
апостолів. Потім вона була відновлена на землі в першій половині XX століття
разом із своїм ясним і простим ученням і організацією, включаючи раду
Дванадцятьох Апостолів і владу священства.
Для того, щоб можна було відрізнити відновлену церкву від первісної
Церква Ісуса Христа, відновлену Церкву було названо Церквою Ісуса Христа
Святих Останніх Днів. Слово "святі" вживається у своєму одвічному
біблійському змісті й означає членів Церкви, які склали заповіт із Богом під час
хрещення і наслідують приклад Ісуса Христа. Початком відновлення Церкви
стало одкровення від часів Христа - явлення Бога-Батька і воскреслрґо Христа
14-річному юнакові Джозефу Сміту, який палко молився про настанову щодо

того, до якої церкви йому приєднатися. Згодом він дізнався, що йому належало
стати знаряддям, за допомогою якого буде відновлена первісна структура
Церкви. Він переклав Книгу Мормона й одержав владу організувати Церкву.
Церкву було організовано 6 квітня 1830 року в м. Фейет, штат Нью-Йорк, у
північно-східній частині Сполучених Штатів Америки. У Церкві була
відновлена вся первісна влада священства, таїнства й організація, включаючи
живого Пророка й Апостолів.
Церква швидко росла, але ще не припиняються протидії й
переслідування, які змусили її членів рушити на захід. У 1844 році Джозеф
Сміт був убитий у штаті Іллінойс юрбою, яка була налаштована проти Церкви.
Члени Церкви були вигнані з побудованого ними міста, а їх будинки - спалені.
Під керівництвом великого першопрохідника й Апостольського керівника
Бригама Янга вони зробили великий перехід на захід через території, згодом
приєднані до сучасних Сполученим Штатам Америки, у долину Солоного
озера. Там вони побудували місто Солт-Лейк-Сіті, який є світовою столицею
Церкви.
Учення Ісуса Христа має глибокі історичні передумови в Україні. У 988
році після народження Христа князь Київської Русі Володимир прийняв
релігійні вчення, які підтримувалися Візантією. Незважаючи на довгі роки
ідеологічної залежності від професійних релігієзнавців Візантії, а згодом і
Монголо-Татарського ханства, Московського царства, комуністичної диктатури
та інші чинники, український народ зберіг властиві йому якості великої тяги до
миру та братерства. В Україну мормонізм прийшов після проголошення
незалежності України.
Однією з характерних ознак Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів є
місіонерська діяльність у всьому світі. Програма цієї діяльності базується на
біблейському зразку - посилати місіонерів по двоє. Протягом свого
місіонерського служіння вони прагнуть розповідати про свої вірування іншим,
навчають за Біблією та Книгою Мормона.
Офіційна реєстрація Київської Релігійної громади Церкви відбулася 6
вересня 1991 року, а ЗО липня 1996 року Церква була визнана урядом України
на рівні національної Церкви. Церква стрімко розвивається в Україні. Сьогодні
ми маємо місцеві підрозділи Церкви в усіх регіонах України. Загалом всесвітня
Церква нараховує близько 13 млн членів, з них 52 тисячі місіонерів, близько
250 місіонерів служать в Україні. Члени церкви на волонтерських засадах
працюють у різних сферах: освітній (навчають англійській мові усіх бажаючих,
матеріально підтримують навчальні та середні школи), медичній (благодійна
діяльність у притулках та лікарнях), народного господарства (допомагають
знедоленим) та інше.
Однією з найвизначних особливостей Церкви Ісуса Христа Святих
Останніх Днів є те, що керівництво цієї 13-ти мільйонної Церкви здійснюється
майже цілком завдяки добровільному служінню. Відповідальність за всесвітнє
керування, нагляд і церковну політику несе Президент Церкви (Гордон Б.
Хінклі), два його радники і Рада Дванадцяти Апостолів, політика яких
уілюється також і через кворум сімдесятників, кожен із яких несе
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відповідальність за служіння в даній йому адміністративній території. В Україні
президентом місії є Лейн О. Стайнегал, який керує Київською релігійною
громадою. Також в Україні виділяють Донецьку та Дніпропетровську релігійні
громади (місії).
Отже, як ми бачимо, сучасні способи служіння та проповідування
віддзеркалюються в суспільстві значною кількістю членів, які входять до
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, значну частину якої складає
молодь, яка таким чиномспосіб намагається збагатити свої пізнавальні інтереси
про одвічні цінності життя: любов до ближнього, створення щасливої сім'ї та
шляхи її збереження.
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