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ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ Й ЗНАННЯ  
В УЧЕННІ КЛИМЕНТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 

 
У статті вперше у вітчизняній науці на широкій джерельній базі здійснюється аналіз бачення 

Климентом Олександрійським проблеми співвідношення віри й знання. Стверджується, що проблема 
співвідношення віри й знання Климентом розв’язується вперше ґрунтовно та систематично в хри-
стиянській літературі. Олександрійський-мислитель переконаний у необхідності як віри, так і знання в 
пізнанні світу й Бога.  
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Актуальність та аналіз стану проблеми в наукових дослідженнях. Сучасна хри-
стиянська думка не втрачає значного зацікавлення питанням співвідношення віри та 
знання. Із цього приводу можна згадати енцикліку Папи Івана Павла ІІ “Віра і розум”, 
книгу Папи Бенедикта VI “Отці Церкви”, де особливо наголошується на актуальності 
дослідження питання співвідношення віри та знання в Отців церкви, православні аполо-
гетичні книги, у т. ч. О.Осипова “Шлях розуму в пошуках істини”, праці А.Кураєва, зо-
крема, “Про віру і знання”, протестантських богословів і філософів А.Гарнака, К.Барта, 
Р.Бультмана й П.Тілліха; патристичні дослідження І.Мейєндорфа, архімандрита Кі-
пріана (Керна), В.Соколова, Р.Свєтлова й В.Гайденко, релігійно-філософські праці 
Л.Шестова “Афіни і Єрусалим” і С.Булгакова “Світло невечірнє” та ін. Таке зацікавлен-
ня вказаною проблемою християнськими письменниками, на наш погляд, зумовлене, 
по-перше, гострим відчуттям потреби розширення сучасного розуміння поняття розуму 
за рахунок критики його односторонніх тлумачень у межах антирелігійного світобачен-
ня [1, с.2–3] і, по-друге, відчуттям потреби спростувати звинувачення протестантських 
письменників у радикальній еллінізації християнства в ранній період його становлення. 
Окрім того, оскільки творча спадщина християнського філософа й богослова, що є 
однією з ключових персоналій у постановці й вирішенні проблеми співвідношення віри 
та розуму в християнській філософії, не піддається однозначному аналізу, на нашу 
думку, існує теоретична актуальність у з’ясуванні способів постановки та вирішення 
ним зазначеної проблеми.  

У ХХ ст. над творчою спадщиною Климента Олександрійського й, зокрема, над 
баченням філософом проблеми віри та знання працювали на Заході такі видатні спеціа-
лісти, як Ш.Фреппель, К.Мондесерт, Г.Барді, Е.Озборн, С.Лілла, Р.Толлінгтон та ін. Та-
кож слід виділити важливі для цієї теми праці вітчизняних і російських дослідників 
указаного періоду східної патристики: І.Сагарди, А.Сидорова, Г.Майорова, В.Соколова, 
В.Саврея та особливо статті українських і російських авторів з даної тематики: К.Попо-
ва, І.Зайцевої, П.Онуфрійчука, Є.Афонасіна й А.Циба. Детальніше потрібно сказати про 
праці К.Попова, А.Циба й Е.Озборна, які відзначаються особливою увагою до окресле-
ної тематики й достатньою самостійністю в її аналізі.  

Стаття К.Попова “Віра і її відношення до християнського знання за вченням Кли-
мента Олександрійського”, вважаємо, найбільш цілісно з-посеред іншої літератури 
здійснює аналіз проблеми співвідношення віри й знання у творах Климента, щоправда, 
їй бракує уваги до містичних елементів у понятті гнозису й до поняття екстазу в працях 
філософа, окрім того, вона не містить у собі детального аналізу впливів грецької філо-
софії на проблематизацію співвідношення віри й знання та введення в огляд інших, не 
найважливіших, але дотичних до теми понять у концепції Климента. 

Головною заслугою статті А.Циба “Климент Олександрійський: інтуїтивні і раціо-
нальні основи істинного гнозису” є детальний розгляд термінології, що стосується про-
блематики співвідношення віри та знання у творах Климента, у тому числі тих понять, 
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які складають периферію в постановці та вирішенні проблеми, що суттєво полегшує 
орієнтацію в доволі складній концепції богопізнання Климента. 

Праця Е.Озборна “Філософія Климента Олександрійського” виділяється перш за 
все повнотою відображення впливів концепцій грецької філософії на Климентове ба-
чення проблеми віри й знання. 

Мета статті. На базі аналізу текстів олександрійського мислителя й реконструкцій 
його вчення дослідниками окреслити бачення олександрійцем проблеми співвідношен-
ня віри та знання.  

Для східного християнства ІІІ ст. центром богословської та філософської думки є 
єгипетське місто Олександрія. Першим олександрійським богословом і апологетом, 
твори якого до нас дійшли, є Климент Олександрійський; вважають, що Климент є ро-
доначальником науковості в християнському богослов’ї, філософськи найосвіченішим і 
найбільш прихильним до мудрості еллінів поміж церковних письменників, що йому пе-
редували [2, глава 3]. Його перу належать три основні твори, що дійшли до нас: “Слово 
умовляння до еллінів”, ”Педагог” і ”Стромати”.  

Несистематичний стиль, характерний для творів християнського філософа, вищість 
для нього особистого досвіду та внутрішнього життя над теоретизуванням [3], свідома 
відмова олександрійця від подачі прямого й легкодоступного знання у своїх творах [4, 
глава 6, книга 2], певні неточності у формулюванні понять та ідей [5], наявність очевид-
них суперечностей у його концепції богопізнання й те, що питання співвідношення віри 
й знання вперше було поставлено ним з небувалими до того часу гостротою, розмахом і 
глибиною, суттєво утруднюють реконструкцію вирішення ним зазначеної проблеми. 
Проте все це не заважає вважати олександрійця творцем аксіоматичної бази постановки 
та вирішення проблеми співвідношення віри й знання для церкви [2, глава 3]. “Завдання, 
– пише з, можливо, деяким перебільшенням про місце олександрійця в історії проблеми 
К.Попов, – було вирішено Климентом настільки ґрунтовно, що після цього питання про 
сумісність віри й християнської науки не могло бути предметом суперечки по суті” [6, 
с.584].  

Постановка проблеми співвідношення віри й знання для Климента, як зауважує 
К.Попов, має своє підґрунтя, з одного боку, у природженій потребі людського духу в 
розсудковому засвоєнні тих положень, що складають зміст віри, а з іншого боку, у ви-
нятковій ролі віри в християнському богопізнанні, ролі, що в певному розумінні виклю-
чає її розсудкову доказовість [4, книга 7, глава 16]. Ті сучасники Климента, що отрима-
ли еллінську освіту, особливо відчували потребу в такому доведенні християнських 
істин. Окрім того, єретичні гностичні секти, зіткнувшись у ІІ ст. з християнством і на-
магаючись з ним змагатися, визнавали віру тільки належністю нижчих людей, за приро-
дою не здатних до найвищого осягнення істини [7, частина 2]. Боротьба із цією єрессю 
вимагала від церкви прояснення ролі віри для досягнення знання. З іншого боку, існу-
вала потреба й у захисті необхідності використання розумної аргументації для демон-
страції християнської віри, оскільки деякі ортодоксальні християни, маючи перед со-
бою приклад єретичного гнозису, з підозрою дивилися на можливість участі мирської 
мудрості у вирішенні питань віри [6, с.583].  

Тож головним пафосом творчості Климента була спроба обґрунтування принципової 
необхідності як віри, так і знання в християнському богопізнанні. Ці два поняття філософ 
розумів як такі, що не можуть існувати одне без одного не тільки в богопізнанні, а взагалі в 
усякому справжньому пізнанні [8, книга 5, глава 1]. Причому віра в Климента завжди ото-
тожнювалася з актом розуму (“віра є деяким прагненням, і прагненням розумним” [9, кни-
га 2, глава 2], “віра є твердим прийняттям розумом знання” [10, p.119], тому у творчості 
християнського філософа мова йде саме про проблему співвідношення віри й знання, а не 
віри й розуму, докладніше про це ми говоритимемо дещо пізніше.  
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Необхідність віри для будь-якого пізнання, стверджує Климент, полягає в слабко-
сті пізнавальних сил людини. Шляхом споглядання зовнішньої природи й людського 
духу ми можемо сходити своєю думкою від чуттєвого світу до умоглядного, можемо 
доходити до деяких уявлень про творця всього Всесвіту, але це надто тьмяні уявлення 
про Бога. Окрім того, знання не може бути раціонально доведеним, оскільки перші його 
принципи не піддаються ніякому поясненню, тільки завдяки вірі можна прийти до осяг-
нення початку всіх речей [9, книга 2, глава 5]. Також, на думку християнського мисли-
теля, існують речі, що всіма абсолютно вільно визнаються істинними без досліджень [9, 
книга 1, глава 13]. 

З іншого погляду, Климент обґрунтовує можливість віри в богопізнанні властивостя-
ми душі людини. Відчуття істини, прагнення до неї знаходяться в нашій душі. Погоджую-
чись з її прагненнями, ми схоплюємо істину, передбачаємо її без доказів, а це, за Климен-
том, і є вірою. Істина, пише християнський філософ, що сповіщається проповідником, діє 
на внутрішнє відчуття божественного, як магніт, що притягує залізо, і внутрішнє відчуття 
спалахує, мов суха солома [9, книга 2, глава 6]. Тож олександрієць протиставляє єретично-
гностичному розумінню віри як зовнішнього підкорення авторитету своє розуміння віри, в 
основі якої лежить певна властивість людської душі. Таким чином, для Климента кожне 
пізнання, з огляду на слабкість наших гносеологічних здатностей, починається з віри, що є 
апріорним передзнанням істини, душевною здатністю сприйняти божественну істину, 
своєрідним знанням без довгих розмірковувань [4, книга 7, глава 10].  

Дослідники творчої спадщини олександрійця вважають, що всі ці характеристики 
віри, по суті, відповідають поняттю інтуїтивного пізнання [5; 10, p.119], у христи-
янському дусі переосмисленого Климентом на основі досягнень грецької філософії1. 
Так, недостатність чуттєвого пізнання для пізнання істини є лейтмотивом платонівської 
філософії, неможливість пізнати перші принципи звичними засобами є також у вченні 
Платона, але найочевидніше в Арістотеля [11, с.237]. Твердження, що існують речі, які 
осягаються як істинні без потреби в доведенні, належить Епікуру [9, книга 2, глава 16] і 
тому ж таки Арістотелю [12, p.132]. У той час як у творах Арістотеля поняття інтуїції 
відіграє важливу роль у його гносеології та метафізиці, в Епікура й деяких інших 
досократиків [13, с.25] інтуїтивне пізнання називається вірою й виконує ту ж функцію, 
що й у Климента, але виключно у сфері нерелігійного пізнання, у Платона ж феномен 
віри має як спільні, так і відмінні моменти з поняттям віри в олександрійського філосо-
фа. У своїй даності, ясності й безпосередності віра в Платона перегукується зі значен-
ням цього терміна в Климента [15, с.292–294], але з віри для Климента можливий, як 
ми побачимо далі, розвиток гнозису, тимчасом як найвище, істинне знання для Платона 
не може бути збудованим на вірі як нижчій сходинці пізнання. 

З іншого боку, осмислюючи феномен віри, Климент не відходить і від біблійної 
традиції, посилаючись на вчення про віру ап. Павла: віра, говорить Климент, є вільним 
сприйняттям, що випереджає наукове дослідження, благочестивою згодою, утіленням 
очікуваного й упевненістю в невидимому (Євр. 6: 1) [9, книга 2, глава 2]. Як зазначає 
Е.Озборн, учення Климента про віру було більш ніж просто захистом і виправданням 
християнських ідей, у ньому отримав ясність і звучання один з малорозроблених пунк-
тів античної філософії [12, р.143]. Так, завдяки олександрійському філософу, уперше 
християнська філософія отримала розроблену філософську концепцію одного з ключо-
вих понять богопізнання. 

                                                
1 На наш погляд, потрібно уточнити, у якому значенні тут ідеться про інтуїтивне пізнання. Часто під 
інтуїцією розуміють здатність прямого охоплення істини, коли розсудкове, логічне міркування для здій-
снення такого охоплення протікає неусвідомлено [14]. Віра чи ж релігійна інтуїція в Климента перед-
бачає існування передзнання Бога в душі людини, але потребує не попередніх неусвідомлених міркувань 
для його розкриття, а морального очищення душі [4, книга 7, глава 3]. 
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Важливо, що для Климента сама віра є достатньою для спасіння. Віра не допускає 
розвитку в розумінні додавання до неї чогось чужорідного, оскільки вона не передбачає 
доказовості, бо саме поняття вірити означає погодження із чимось, що не вимагає дове-
дення [9, книга 2, глава 6]. Але віра може саморозвиватися, з неї починається, каже 
Климент, покаяння й, зрештою, вона переходить у любов [9, книга 2, глава 6], у цілому 
ж розвиток віри олександрієць називає гнозисом. 

Людина просто віруюча, за Климентом, є дитиною, що не вивчила слів, через які 
повірила й діє, і не в стані дати звіт у своїй вірі [9, книга 1, глава 11]. Засвоєння ж змі-
сту віри, що може бути досягнутим довгим навчанням і вже не може бути зруйноване 
розумовими аргументами, є, вважає Климент, християнським знанням, гнозисом, 
оскільки віра, каже він, може бути логічно розкрита й обґрунтована [4, книга 7, глава 
10], вона сприймає істину, а гнозис досліджує й осягає [4, книга 7, глави 17, 77]. 
“Знання істини поступово розвивається з того, у що ми вже повірили, – пише Кли-
мент, – до того, у що нам ще треба буде повірити. Так віра виявляється основою знан-
ня” [4, книга 7, глава 98]. Тож між вірою, стверджує Климент, і знанням існує відмін-
ність не за сутністю, а за ступенем – віра потенційно включає в себе гнозис [4, кни-
га 6, глави 17, 152], процес здобуття гнозису полягає в розсудковому й умоглядному 
розвитку істин віри. 

Сходження від віри до гнозису для Климента починається з першої сходинки – 
науки, причому це поняття має у філософа значення всього комплексу теоретичного 
знання. Звичайно, і неосвіченим людям, зауважує олександрієць, доступне божествен-
не знання й праведне життя, але попередня освіта дозволяє легше й швидше досягати 
досконалості в чесноті [9, книга 1, глава 9]. Климент закликає займатися науками 
(“technai”) і філософією, яку він також часто до них відносить, а деколи виокремлює, 
як допоміжними засобами для осягнення християнської істини. Для нього вони по-
трібні, щоб вивчити Святе Письмо через здобуття природного знання. Без філософії 
дуже важко осягнути справжню істину людям грецької культури, вважає Климент [9, 
книга 1, глава 11], також філософія, яку часто він називає діалектикою, є необхідною 
зброєю в сперечанні із софістами [4, книга 6, глава 81]. Проте, підкреслює Климент, 
учення Христове саме по собі досконале й через філософію не робиться сильнішим [9, 
книга 1, глава 20]. Грецька мудрість доходила до пізнання деяких променів істини, 
розбуджувала релігійно-моральні прагнення (Рим. 2: 14, 15), чинила добрий вплив на 
своїх кращих представників. Істинна ж філософія, пише Климент, не є витвором 
людського розуму, а “віковічним закликом до безконечної любові до мудрості”. Цей 
заклик виходить від Логосу й, природним чином, приводить до Нього. Прийнявши від 
Логосу елементи істини, грецькі мудреці їх розвинули, але не повністю, а лише 
людським розумінням, і тому впали в оману [4, книга 6, глава 5]. Найчастіше поняття 
науки в Климента ототожнюється з, так би мовити, периферійним у концепції бого-
пізнання поняттям фронезису, мирським знанням, що протиставляється поняттю со-
фії, яке відноситься до божественного знання [5], хоча деколи поняття фронезису мо-
же відноситися й до божественного знання [13, с.24]. Загалом Климент повторює вже 
розроблену юдейськими й християнськими апологетами аргументацію стосовно місця 
філософії в релігійному пізнанні, але вписує це місце в набагато більш розроблену за-
гальну концепцію співвідношення віри й знання і вперше в історії християнської дум-
ки чітко наголошує на необхідності заняттями наукою як однією зі сходинок на шля-
ху до осягнення християнської істини. 

Після прийняття перших істин вірою й здобуття наукових знань відбувається зро-
стання в гнозисі у власному значенні цього слова. Цей етап у вихованні справжнього 
християнина складається з морального вдосконалення, очищення від пристрастей, ми-
стецтва правильного тлумачення Святого Письма і, як результат усього попереднього, 
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споглядання світу ідей і самого Бога через його справи. Климент розуміє під споглядан-
ням вищий тип пізнання, духовне бачення істини [6, с.603]. Органом споглядання в 
його концепції є ум, що спрямовує специфічне бачення в глибину самого себе [5]. Це 
спрямування споглядання в його глибину, вважає А.В.Циб, кладе початок християнсь-
кої містики індивідуального спілкування з Богом, що особливо проявилася в пізніх се-
редньовічних містиків [5]. 

Важливе значення в процесі здобуття гнозиcу має у творчості Климента поняття пе-
редання: Христос навчав пророків “гностичному гнозису”, який потім відкрив апостолам 
[4, книга 6, глава 61]. Узагалі будь-яке знання, вважає християнський богослов, може 
здобуватися лише в переданні від учителя до учня [4, книга 6, глава 56].  

Поняття гнозису в Климента, з одного боку, також залежне від ідей грецької філо-
софії, головно, від платонізму [5], воно включає в себе поняття відчуття для судження 
про матеріальні речі, поняття розсудку для судження про висловлені ідеї та думки й по-
няття ума для судження про речі, що осягаються тільки спогляданням [9, книга 2, глава 
11]. Саме остання форма гнозису – ум, що споглядає сутності – є, як і в Платона, єди-
ною істинною формою знання. Щоправда, поняття діалектики в Платона як діяльності 
ума відрізняється від поняття діалектики в Климента, у якого воно, як ми зазначили ви-
ще, має лише допоміжний характер [5].  

З іншого боку, учення олександрійця про християнське знання має й новозавітні 
коріння в посланнях ап. Павла. “Ніякої, – цитує Климент перше послання до коринтян 
ап. Павла (1 Кор. 14: 6), – користі не принесу вам, якщо не буду сповіщати вам ні в 
одкровенні, ні в гнозисі, ні в пророцтві, ні у вченні” [4, книга 7, глава 10; 9, книга 2, 
глава 11 і 8, книга 5, глава 10]. К.Попов пише, що ідею розвитку віри Климент також 
черпає зі слів ап. Павла “у ньому відкривається правда Божа від віри у віру” (Рим. 1, 17) 
чи “я вас годував молоком, а не твердою їжею” (1 Кор. 3, 2). Олександрієць, пише 
К.Попов, гадає, що апостол говорить про подвійну віру, одна з яких проста, а інша по-
требує вдосконалення з допомогою науки, споглядання й виконання заповідей Божих і 
така віра є, власне гнозисом (Євр. 5, 13–14; 1 Фессал. II, 1) [6, с.599].  

Слідом за Е.Озборном [12, р.127], ще раз наголосимо на новизні у вкладі Кли-
мента в з’ясуванні питання співвідношення віри й знання: хоч він здебільшого й 
користується поняттями та ідеями Біблії й грецької філософії, проте на основі їх ви-
творює цілісну концепцію співвідношення віри й знання, яку до нього не знали ще ні 
грецькі філософи, ні християнські письменники. І віра, і знання в цій концепції є розум-
ним осягненням християнської істини, але віра є розумовим актом, певною релігійною 
інтуїцією істини, а знання – розумовим процесом розвитку інтуїтивно осягнених істин 
віри. Усе ж в олександрійця є певні відхилення від такого бачення.  

Так, Климент обґрунтовує свою концепцію співвідношення віри й знання фак-
том існування двох типів християн: гностиків (справжніх, на відміну від єретичних 
гностиків) і простих, для яких сама віра є достатньою для спасіння. Так, він ствер-
джує, що самій вірі властива повнота [9, книга 1, глава 6] і що прості християни, яким 
достатня лише віра, також урятуються [9, книга 1, глави 18, 37, 41–52 і 8, книга 5, 
глави 1, 9]. Сам Климент, очевидно, відчував, що такий поділ віруючих подібний на 
аналогічний поділ гностиків, з яким він невтомно боровся у своїх творах і тому робив 
наголос на тому, що поділ цей має значення не для спасіння. Однак часто Климент 
ніби забуває про це й пише вже в дуже подібному до гностиків стилі1: проста віра 
тільки зовнішньо сприймає Христа зі страху й авторитету [9, книга 2, глава 12 і книга 
7, глава 12], віра проста робить людину вірним рабом, а віра розумна – другом Божим 
[4, книга 7, глава 62]. Як пише К.Попов [6, с.609], думка про можливість досягнути 
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праведність однією простою вірою не розвивається Климентом з достатньою повно-
тою, хоч і не бракує окремих думок, у яких стверджується протилежне [4, книга 7, 
глава 16].  

Іншим проблематичним місцем у працях олександрійця, як відзначають деякі до-
слідники, є все ж таки перевищення повноважень філософії Климентом в інтерпретації 
Святого Письма, оскільки в нього відбувається певне змішання понять езотеричного й цер-
ковного передання, і критерієм екзегетики стає власне філософія, а не церковна традиція 
[17, с.34]. Фактично тому у XVIII ст. Папа Климент VIII викреслив Климента Олексан-
дрійського зі списку святих [19, с.41], і східне християнство також ніколи не вважало Кли-
мента святим [20, лекція 6]. Проте помилки раціоналізму Климента, вважає Дмитрієвський 
[17, с.155], церква виправила в особі св. Афанасія Олександрійського, а повністю переро-
били олександрійську спадщину в строго православному ключі великі кападокійці. К.По-
пов, визначаючи місце Климента в постановці та вирішенні проблеми співвідношення віри 
й розуму, стверджує, що концепція олександрійця може вважатися, принаймні в загальних 
рисах, відображенням давньоцерковного вчення про співвідношення віри та знання в 
релігійно-моральному житті й слугувати основою для подальшого розвитку християнської 
науки, а там, де є деякі неточні вислови й судження, нам можна скористатися досягнення-
ми інших учителів церкви [6, с.610].  

Отже, Климент Олександрійський є однією з ключових постатей в історії постанов-
ки та вирішення проблеми співвідношення віри та знання. Лейтмотивом усієї його 
творчості була спроба захистити єдність віри й знання в християнському богопізнанні. 
Поняття віри в Климента має чіткий характер релігійної інтуїції, передзнання Бога, що 
існує в душі людини. Віру Климент вважає розумовим актом. Розумовий же процес, роз-
мірковування над істинами віри, удосконалення у вірі олександрієць називає знанням, 
християнським гнозисом. Причому, наголошує Климент, існують два види християн: ті, 
яким достатньо простої віри, і ті, які лише нею не задовольняються й розвивають віру в 
гнозис. Як ті, так й інші, зауважує олександрієць, однаково врятуються. І хоч існують 
певні місця, де Климент відходить від такої позиції і вважає саму віру недостатньою для 
спасіння, є всі підстави вважати концепцію Климента такою, яка слугувала основою для 
доповнення й розвитку наступними поколіннями християнських письменників.  
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The article runs about the view of Clement of Alexandria on the relationship between faith and 

knowledge. Alexandrian thinker was the first one who solved the problem systematically. The author confirms 
that in the works of investigated philosopher faith and knowledge both are necessary for religious knowledge.  

Keywords: faith, knowledge, reason, Clement of Alexandria, Sofia, logos.  
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СПЕЦИФІКА ВІДНОСИН УГКЦ І ДЕРЖАВИ  
В УМОВАХ ПОЛІКОНФЕСІЙНОСТІ 

 
У статті з релігієзнавчих позицій аналізуються положення соціального вчення УГКЦ щодо бажа-

ної для церкви моделі відносин з незалежною державою Україна. У світлі законодавства розглядаються 
пропозиції церкви ґрунтувати процес державотворення на морально-етичних принципах. 

Ключові слова: УГКЦ, державно-церковні відносини, секулярність. 
 
Перебіг державно-церковних відносин – один із чинників, від якого залежить ста-

більність у суспільстві. Це зумовлює актуальність теми дослідження. Водночас держав-
не законодавство – не єдиний фактор регулювання взаємин між державою та релігійни-
ми організаціями. Важливими й дієвими тут є соціальні вчення церков, через які вірую-
чі отримують критерії оцінки суспільного буття, орієнтацію щодо його вдосконалення 
відповідно до певних ідеалів. Активно в Україні соціальне вчення розбудовує УГКЦ. 
Вивчення впливу цього вчення на характер відносин УГКЦ із державою й стало метою 
статті. Завдання дослідження: проаналізувати у світлі законодавства засади, на основі 
яких церква прагне ґрунтувати свої відносини з державою; показати перспективи роз-
витку цих відносин. 
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