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ПРАКТИЧНА ЕКЛЕЗІОЛОГІЯ ВИНИКАЮЧОЇ ЦЕРКВИ

Аналізується практична еклезіологія Виникаючої церкви. Досліджується 
нові моделі церковної влади і керівництва, які характеризуються спільнотою, 
децентралізованістю, взаємним прийняттям рішень і спільним служінням за 
принципом динамічної, гнучкої і самоорганізованої системи, відкритої до змін 
та адаптацій. Висвітлюється практика містичного досвіду в формах (за 
аналогією до середньовічних) медитації, молитви, посту, навчання, усамітнення, 
покірності, служіння, сповіді, поклоніння, керівництва, прославлення.

Ключові слова: практична еклезіологія, Виникаюча церква, церковне 
лідерство, практики духовного формування.

Підкреслена увага руху Виникаючої церкви до Царст-
ва Божого зумовлює розширення його смислового поля 
на користь ортопраксії. У застосуванні до еклезіології 
цей підхід виявляється у тому, що за орієнтир беруться 
не ортодоксальні переконання, а ефективна практика. 
Практична еклезіологія Виникаючої церкви також 
визначається її неприйняттям модернізму і визнанням 
постмодерністського повороту як нової світоглядної 
парадигми. Вважаючи найбільш повним втіленням 
модерністського протестантизму церкви «прагматичного 
євангельського руху», богослови руху формують 
своє вчення про практичне життя церкви як антитезу 
модерністському християнству, що характеризується ними 
як «орієнтоване на ринок», тоді як Виникаюча церква 
акцентує на місіонерському служінні. «Орієнтовані на 
ринок» церкви спрямовують свої зусилля і ресурси на 
залучення споживачів, вимірюють успіх кількістю членів 
церкви та сліпо запозичують найновіші успішні технології 
тієї чи іншої «мегацеркви» для того, щоб застосувати їх у 
своєму контексті. На противагу модерністським, ринково 
орієнтованим церквам, рух пропонує організувати всі 
сфери церковного життя навколо місії. Саме під цим кутом 
зору і відбувається переосмислення основних компонентів 
життя церкви – керівництва, літургії, поклоніння та 
благовістя. Основною дійовою особою в орієнтованих на 
місію церквах виступають не окремі віруючі, а локальні 
спільноти.

Аналізу ключових практик руху присвячене 
дослідження Т. Джонса [8, p. 99–100]. Спираючись на 
неоаристотелівську етику А. Макінтайра і С. Хауерваса, 
а також на еклезіологічну таксономію Н. Хілі [7, p. 287–
308], він визначає «конкретні практики», що регулярно 
відбуваються у певному місці й часі, та «практики 
чесноти», більш ефемерні та менш залежні від часово–
просторових обмежень. До першої групи практик Джонс 
зараховує причастя, поклоніння, проповідування і 
спільноту, до другої – гостинність, богослов’я, створення 
мистецтва, священство всіх віруючих і сакральний 
простір.

Метою представленої статті є дослідження практичної 
еклезіології, зокрема розуміння церковного лідерства і 
практики духовного формування, в богослов’ї Виникаючої 
церкви.

Одним з основних аспектів практики Виникаючої 
церкви є підкреслена увага до досвіду і містицизму. 
Франк Віола зауважує, що Виникаюча церква знову 
розпалює здоровий інтерес до християнських містиків, 
які робили наголос на духовній зустрічі на противагу 

простим академічним знанням Бога і Біблії. Такого 
роду заяви є показовими для багатьох учасників руху, 
вони є наступним кроком у просуванні до емпіричних 
кордонів пізнання Бога. Ден Кімбелл стверджує: «Стара 
парадигма вчила, що якщо ви маєте правильне вчення, 
то ви будете переживати Бога. Нова парадигма говорить, 
що якщо ви переживаєте Бога, ви будете мати правильне 
вчення» [11, p. 188]. Чад Холл говорить про своїх 
постмодерністських сучасників: «Вони надзвичайно 
емпіричні. Тобто, вони вчаться, ростуть, розвиваються 
і діють на основі свого власного переживання істини, а 
не згідно з чужою зустріччю або чужим переказом про 
зустріч. Виходячи з наголосу на досвіді, постмодерністи 
можуть поклонятися краще в такому середовищі, яке 
заохочує і дозволяє їм зустрічатися з Богом (і істинами 
про Бога) особисто». На цій основі переосмислюється 
мета церковного життя, яка вбачається в тому, «щоб люди 
зустрілися з Богом через молитву, рефлективну музику, 
медитацію та участь всіх п’яти органів відчуттів» [6].

Серед учасників руху поширена точка зору, що 
модерністська церква хибно визначила зміст церковного 
керівництва, зосередивши його навколо боротьби за владу 
і контроль. У результаті, за словами Д. Кімбелла, сучасні 
лідери євангельської церкви частіше виступають у ролі 
корпоративних менеджерів, ніж духовних провідників. 
С. Берк приходить до ще радикальнішого висновку: 
«Нам потрібна нова парадигма лідерства. Наша нинішня 
модель, здається, має мало спільного з Писанням. Вона не 
відповідає (стилю керівництва. – Р. С.) Ісуса Христа або 
будь–кого з біблійних «великих» [3, p. 39]. Берк вважає, 
що сучасний церковний лідер більше подібний до «гіда», 
робота якого полягає в тому, щоб сказати іншим, що вони 
мають робити, або до «героя», який думає, що він повинен 
бути зразком для інших.

Відмова від модерністських уявлень про церковну 
владу і репресивного стилю керівництва вважається 
необхідною умовою для того, щоб Церква могла 
втілювати в життя досвід Царства Божого. Гіббс і Болджер 
наголошують, що рух орієнтується на нормативні форми 
керівництва, виявлені в бутті Трійці, яке характеризується 
спільнотою, взаємним прийняттям і спільним служінням. 
Тому нові церкви у своєму прагненні практикувати 
цінності Царства Божого уникають видів жорсткого 
контролю в керівництві, залишаючи за ним стимулюючу 
роль та іноді експериментуючи з ідеєю групи без лідера 
(щоправда, раніше чи пізніше у всіх конгрегаціях 
виникала та чи інша форма лідерства). Спільноти руху, 
як правило, відмовляються від ієрархічних систем 
управління, віддаючи пріоритет децентралізованому 
підходу, колективному стилю лідерства, залученню усіх 
учасників до прийняття рішень. При цьому, відповідно до 
ключового постмодерністського принципу плюралізму, 
наголошується важливість свободи кожного віруючого, 
непорушність його права на власну думку, спосіб 
життя. Як відомо, плюралізм проголошує відсутність 
універсального принципу, інтегруючих ідей, як у 
пізнанні, так і в людському світі. Отож, усяка єдність, 
інтелектуальна чи організаційна, вважається за своїм 
характером пов’язаною з тоталітаризмом, усі форми якого 
мають бути відкинуті.

Основний вектор звинувачень Виникаючої церкви 
на адресу традиційних (особливо євангельських) 
церков стосується їх взаємозв’язку з модерністською 
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епістемологією, яка, як вони вважають, призвела 
до перебільшення ролі людської раціональності й 
індивідуалізму, а також до розуміння християнської віри 
як системи абстрактних богословських висловлювань. 
Виходячи з цього припущення, Виникаюча церква 
піддає гострій критиці усталений підхід до проведення 
богослужіння, основним компонентом якого є півгодинна 
пасторська проповідь. Вважається, що пастор–вчитель 
(як правило, чоловічої статі) має відповідний духовний 
авторитет для проповіді свого розуміння істин Писання. 
Під час проповіді він викладає основи християнського 
вчення у формі принципів, отриманих внаслідок тлу- 
 мачення біблійного тексту, та закликає слухачів засто-
совувати їх у повсякденному житті. Виникаюча церква 
заперечує думку про те, що істини Писання виражаються 
тільки або головним чином у наборі доктринальних 
тверджень. Це не означає, що церква ігнорує дослідження 
Писання або прагне виключити вивчення Біблії з 
корпоративного поклоніння. Вона розвиває підхід, згідно 
з яким істини Писання повинні не тільки передаватися 
вербальними засобами, а й втілюватися в духовних 
дисциплінах, ритуалах і, найголовніше, у відносинах 
і служінні іншим. Цей аспект християнської віри, що 
стосується її втілення й общинного вияву, був втрачений в 
епоху модернізму. І, як стверджують ідеологи Виникаючої 
церкви, саме постмодернізм відкриває необхідний 
концептуальний простір, у якому ці втрачені аспекти 
християнської віри можуть бути відновлені [5, p. 136].

Враховуючи мінливість постмодерного контексту, 
Виникаюча церква намагається формувати лідерську 
модель за принципом динамічної, гнучкої і само орга-
нізованої системи, відкритої до змін та адаптацій. Мета 
цих децентралізованих лідерських структур – сприяти 
діалогічності й автентичним відносинам у спільнотах, 
що орієнтуються на досягнення сучасників. Розробляючи 
моделі керівництва, богослови Виникаючої церкви 
прагнуть орієнтуватися на новозавітні та післяапостольські 
практики. На їхнє переконання, рання церква діяла 
передусім як мережа помісних спільнот і домашніх 
груп, пов’язаних особистими стосунками. Церкву 
об’єднувала не централізована організаційна структура, 
стандартизовані процедури або ієрархічні повноваження, 
а узи спілкування, навчання і взаємної підтримки 
[17, p. 251]. У літературі руху поняття «мережа» включає в 
себе безліч посилань на комп’ютерні технології. «Засоби, 
за допомогою яких виникаючі християни збираються 
в спільноти, – стверджує Тоні Джонс, – мають багато 
спільного з рисами програмного забезпечення з відкритим 
вихідним кодом і систем «вікі»» [9, p. 182]. На думку 
цього вченого, наступні характеристики Вікіпедії діють 
також у Виникаючих церквах (Вікіцерква): відкритий 
доступ, довіра, взаємна відповідальність, рухливість, 
взаємозв’язок і «певний безлад». Треба відзначити, що 
відкритий код не означає анархії. Відкрита організація 
джерела цінує певний рівень структури і ясності цілей. 
Особлива цінність моделі відкритого коду полягає в 
розумінні того, що намагання контролювати і скеровувати 
процес обмежує творчість та інновації.

Достатньо зважений підхід до лідерства в нових 
церквах формулює англіканський богослов І. Мобсбі. Він 
зазначає, що в постхристиянському і постмодерністському 
контексті лідер спільноти повинен виявляти здатність 
уявляти, передбачати, створювати можливості, 

забезпечувати ресурси і виступати в ролі посередника. 
Однак при цьому також повинна існувати певна форма 
видимої структури управління та підзвітності, що 
забезпечує безпеку та кордони спільноти [12, p. 64–65].  
Проте влада і повноваження лідера не повинні 
ґрунтуватися на інституційній, позиційній або академічній 
основі. Це означає, що владні повноваження у спільноті 
не належать виключно висвяченому, конфесійному 
персоналу або інтелектуальній еліті. З цією метою у 
багатьох церквах руху пастор приймається на неповний 
робочий день, при цьому працівники, які не мають 
статусу священнослужителів, працюють на постійній 
основі. Крім цього, пастори переважно проповідують 
не з віддаленої сцени або кафедри, яка піднята над 
аудиторією, а зсередини зібрання (багато нових церков 
навмисно відмовляються від сцени або кафедри). Цей 
крок має символічно вказувати на те, що нові спільноти 
намагаються подолати відмінності між духовенством і 
мирянами, які відновлюють свою роль рушійної сили 
служіння церкви, зокрема поклоніння. Оскільки літургія 
зростає з життя усієї спільноти, то всі члени церкви можуть 
бути залучені у формування порядку богослужіння. 
Нові церкви практикують підготовку проповідей всією 
спільнотою, відкритий мікрофон (можливість ділитися 
досвідом, ставити запитання і відповідати), дискусії 
на інтернет–форумах про минулі й майбутні теми 
проповідей. «У постмодерністському середовищі церква 
повинна відійти від розуміння проповідника як освіченого 
експерта, відокремленого від аудиторії, – підкреслює 
Джейсон Кларк, – натомість проповідь повинна стати 
процесом об’єднання і діалогу» [4, p. 84]. Відмовляючись 
від позиційного або експертного критерію лідерства, 
Виникаючі церкви звертають першочергову увагу на 
характер, компетентність, духовні дари, а також на 
моральний і духовний авторитет керівників.

Серед спільнот Виникаючої церкви набуває ваги 
органічна модель, у якій лідерство інтерпретується 
як взаємодія і взаємовплив усіх учасників. За такого 
підходу лідерство не прив’язане до конкретної позиції 
чи ролі, а розподіляється по всій організації. Учасники 
спільноти тим чи іншим чином беруть участь у процесі 
керівництва, більшість рішень приймаються колегіально. 
Цю практику можна порівняти з джаз–оркестром, в 
якому музиканти почергово беруть на себе ініціативу 
й імпровізують. Таким чином, у спільноті зростає 
рівень посвяти, підзвітності та відповідальності, більше 
цінуються різноманітність думок і точок зору. Крім цього, 
органічна модель лідерства, створюючи необхідний 
простір для свободи, творчості й інновацій, забезпечує 
церковну структуру гнучкістю і здатністю адаптуватися 
до змін контексту. У порівнянні з класичним церковним 
стилем керівництва, органічна модель становить собою 
радикальну зміну теорій лідерства, спільноти і церковної 
структури. Вона передбачає відмову від звичайних понять 
контролю, порядку та ієрархії на користь довіри, визнання 
безперервності змін і поваги до всіх учасників спільноти 
[1, p. 29–30].

Учасники постмодерністських церков звертають 
особливу увагу на популярні в останні десятиліття 
практики духовного формування. Їх відродженню 
та переосмисленню в сучасному контексті поклали 
початок квакерський богослов, автор відомої книги 
«Прославлення дисципліни» і засновник Центру 
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духовного формування «Реноваре» (Renovaré) Річард 
Фостер, а також американський філософ і письменник 
Даллас Віллард. Під духовним формуванням найчастіше 
мається на увазі цілеспрямоване застосування практик і 
дисциплін, які поглиблюють віру, сприяють духовному 
зростанню віруючого та досягненню ним високих 
моральних стандартів. Для сучасних концепцій духов-
ного формування є властивим намагання синтезувати 
богослов’я і практики, що містяться в Біблії, з історичним 
досвідом християнських церков (іноді й інших релігій, 
зокрема, дзен–буддизму, йоги). Хоча визначення 
духовного формування часто різняться між собою, 
існують спільні риси, які їх поєднують. Зокрема, 
Д. Віллард1 визначає духовне формування як «процес 
трансформації найглибших аспектів людського буття 
таким чином, що його природні вирази стають вчинками 
Христа, здійсненими в силі Христа» [16].

Серед пропагандистів руху духовного формування не 
існує спільної думки щодо того, які саме практики можна 
вважати корисними для уподібнення Христу та досягнення 
містичного єднання з Богом. Р. Фостер зараховує до таких 
практик роздуми (медитації), молитву, піст, навчання, 
простоту, усамітнення, покірність, служіння, сповідь, 
поклоніння, керівництво і прославлення. Видавництво 
InterVarsity Press видало серію книг Formatio, кожна з 
яких розглядає окрему духовну дисципліну. Зокрема, 
світ побачили книги, присвячені дисциплінам, які 
запропонував Фостер, а також таїнствам, тиші, веденню 
щоденника, духовному менторству, паломництвам, 
дотриманню «суботи», священному читанню (lectio 
divina) і потребі в духовних наставниках. Колишній 
пастор–вчитель впливової євангельської мегацеркви 
зараховує до духовних дисциплін «будь–яку діяльність, 
що може допомогти мені здобути силу жити таким 
життям, про яке навчав і яке змоделював Ісус» [13, p. 48]. 
Отож, із його слів, не існує якогось обмеженого переліку 
духовних практик.

Попри популярність дисциплін духовного формування 
в різних християнських колах, на думку богословів 
з фундаменталістського табору, цей рух забезпечує 
платформу, на основі якої серед протестантських 
церков дедалі більшого розвитку набуває зацікавлення 
практиками споглядальної духовності, більш притаман-
ними середньовічним католицьким містикам і монахам, 
ніж спадкоємцям Реформації. Духовне формування 
іноді розглядається як ще одне скороминуще захоплення 
молодших поколінь євангельських християн, як 
найновіший продукт на ринку релігійних послуг сучасної 
споживацької культури. При цьому випускається з 
поля зору той факт, що характер і динаміка духовного 
формування були важливою сферою християнської думки 
і практики в усі періоди історії церкви. Серед аргументів 
на користь відмови від практики духовного формування 
звучать твердження про відсутність біблійних підстав 
для духовних дисциплін та їх невідповідність класичній 
реформаційній сотеріології і доктрині освячення. 
Особливий неспокій у консервативних євангельських 
колах викликає те, що більшість духовних практик, 
а також їх основні популяризатори в наш час пов’язані 

1 Детальніше див. його книги: Dallas Willard, The Spirit of the 
Disciplines: Understanding How God Changes Lives (HarperCollins: 
New York, 1991), Renovation of the Heart: Putting on the Character of 
Christ (Colorado Springs: NavPress, 2002).

з католицькою церквою. Щоправда, сама протестантська 
богословська традиція не постала ex nihilo, вона пов’язана 
з богословським розвитком пізньосередньовічного 
католицизму. Зрештою, навіть радикальна незгода 
з деякими католицькими доктринами не повинна 
виключати можливість переосмислення та творчого 
запозичення тих духовних практик католицизму, які 
кореняться у спільній християнській традиції.

Практики духовного формування стали одним з 
основних аспектів прикладного богослов’я Виникаючої 
церкви. Наприклад, про важливість містичної практики 
переживання Бога багато пише Спенсер Берк, засновник 
популярного веб–сайту TheOOZE. Він ділиться власним 
досвідом триденного семінару мовчання, що відбувся 
під керівництвом католицького містика Б. Меннінгера: 
«Незабаром після цього, – розповідає Берк, – я перестав 
читати з прийнятого переліку книг євангельських 
християн і почав дистанціюватися від євангелічного 
порядку денного. Я відкрив нових авторів і нові голоси 
в книжковому магазині – це Томас Мертон, Генрі Нувен 
і Св. Тереза Авільська. Чим більше я читав, тим більше 
це мене інтригувало. Споглядальна духовність, як мені 
здається, відкрила для мене абсолютно новий спосіб 
розуміти і переживати Бога. Я був глибоко зворушений 
такими творами, як «Хмара невідання», «Темна ніч душі» 
й ранніми творами пустельних отців» [2]. Берк активно 
пропагує «споглядальну духовність», яка використовує 
давні містичні практики для досягнення змінених станів 
свідомості й корениться в містицизмі. Її основною 
формою є споглядальна молитва. Ця духовна практика 
була розроблена в 1970–х рр. католицькими монахами 
Т. Кітінгом, У. Менінгером і Б. Пеннігтоном на основі 
методів, описаних у XIV ст. в містичному трактаті «Хмара 
невідання», а також під впливом практики дзен–буддизму. 
Її мета, за словами Т. Кітінга, полягає в тому, щоб 
позбутися залежності від концепції та слова і перейти до 
прямої зустрічі з Богом на рівні віри та внутрішньої тиші.

Мабуть, найбільш відомим практиком і популяри-
затором споглядальної молитви у ХХ столітті був 
католицький монах–трапіст Томас Мертон (1915–1968)2. 
Про власний шлях до духовності й католицизму він 
розповів у відомому автобіографічному бестселері 
«Семиярусна гора» (1948). Його твори відображають 
близьке знайомство з католицьким містичним богослов’ям, 
а також помітний вплив східного містицизму, особливо 
дзен–буддизму. У 1968 р. він здійснив подорож на Схід, 
під час якої зустрівся з Далай–ламою, відобразивши свої 
враження від східної духовності в «Азійському журналі». 
Завданням споглядання, навчав Мертон, полягає у такому 
упокоренні перед Богом, коли Бог отримує повну владу 
над людиною. Першим кроком до споглядання є віра, яка 
починається зі сходження до Христа, що навчає через 
церкву. Споглядання є об’єднанням людських розуму 
і волі з Богом в акті чистої любові, яка приводить нас до 
контакту з таким Богом, яким Він є насправді.

У колах Виникаючої церкви до основних прихиль-
ників духовного формування можна зарахувати Т. Джонса 

2 Українською мовою видані його наступні книги: Томас 
Мертон, Нові зерна контемпляції / Пер. з англ. О. Мельник (Львів: 
Свічадо, 2009); Роздуми на самоті (Львів: Свічадо, 1994). Російською 
мовою побачили світ: Томас Мертон, Философия одиночества / Пер. 
с англ. А. Кириленкова (М., 2007); Одинокие думы / Пер. с англ.  
(М.: Издательство Францисканцев, 2003).
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і Г. Смоллі [10; 14]. Тоні Джонс не тільки популяризує 
середньовічні духовні вправи, а й підтримує експерименти 
з різного роду східними практиками (медитацією, йогою). 
Він наголошує, що «християнська практика (медитація) 
нерозривно зв’язана з мовчанням, молитвою Ісуса і 
зосередженою молитвою, це поєднується з недавньою 
популярністю на Заході східних релігій, що приводить 
до появи книг із такими заголовками, як «Християнський 
дзен» і «Християнська йога». У той час як деяких християн 
це дратує, інші дізнаються, що Бог розкривається у всій 
істині, і немає значення, з якої релігії вона походить» 
[10, p. 79–80]. Захоплення Джонса та інших авторів 
руху містичними практиками (зрештою, як це вже не раз 
відбувалося впродовж історії) приводить до заперечення 
унікальності християнства і стає платформою для 
інклюзивізму, за яким стоїть моністичний погляд на Бога 
як на «божественну творчу енергію».

Подібні переконання пропагує Леонард Світ, 
популярний історик і футурист, ідеї якого спричинилися 
до появи Виникаючої церкви. У книзі «Квантова 
духовність» Світ стверджує: «Людина може бути 
вірним послідовником Ісуса Христа, не відрікаючись 
від мерехтінь священного в послідовниках Яхве, Калі 
або Крішни... Християнам потрібне деколонізоване 
богослов’я, щоб цінувати непідробність інших вір, щоб 
бачити і святкувати добре й чудове» [15, p. 130–131]. 
Заперечуючи унікальність християнства та пропагуючи 
«духовність Нового світла», Л. Світ розглядає 
християнський Логос як одну з метафор істини. На його 
думку, кожна релігія має «корінну метафору», що дає їй 
глибину і сутність. Для китайців – це Дао, для індійців – 
дхарма, а для християн – Логос. Своєчасність відродження 
давніх духовних традицій обґрунтовує і Б. Макларен1. 
Впливовий богослов наголошує на важливості виходу за 
рамки обмеженого кола духовних виражень, пов’язаних 
із протестантським фундаменталізмом і євангельським 
християнством. На його переконання, нова культурна 
ситуація актуалізує необхідність свіжої, творчої 
альтернативи, чогось більшого, ніж войовничий науковий 
секуляризм, напористий релігійний фундаменталізм і 
невиразна аморфна духовність.

Отже, в дослідженні практичної еклезіології 
Виникаючої церкви виділяємо у представленій статті дві 
виразні окремі теми – церковного керівництва, лідерства 
та практики духовного формування. Нові моделі церковної 
влади і керівництва, як бачимо, характеризуються 
спільнотою, децентралізованістю, взаємним прийняттям 
рішень і спільним служінням за принципом динамічної, 
гнучкої і самоорганізованої системи, відкритої до змін 
та адаптацій. Богослови цього євангельського руху 
рекомендують практики містичного досвіду в формах 
(за аналогією до середньовічних католицьких) медитації, 
молитви, посту, навчання, усамітнення, покірності, 
служіння, сповіді, поклоніння, керівництва, прославлення. 
У подальших наукових розвідках проаналізуємо серед 
практик руху Виникаючої церкви проповідь і літургію.

1 Brian McLaren, Finding Our Way Again: The Return of the 
Ancient Practices (Nashville: Thomas Nelson, 2008). Ця книга – 
вступний том до серії «The Ancient Practices Series» видавництва 
Thomas Nelson. У рамках серії також вийшли: Dan Allender, Sabbath 
(2008), Diana Butler Bass, Sacred Journey (2009), Joan Chittister, The 
Liturgical Year (2009), Charles Foster, The Sacred Journey (2009), Nora 
Gallagher, The Sacred Meal (2009), Scot McKnight, Fasting (2009), 
Douglas LeBlanc, Tithing (2010).
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The practical ecclesiology of Еmerging church is analyzed. The new 
models of church authority and leadership, which is characterized by community, 
decentralization, mutual decision and joint ministry on the principle of dynamic, 
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Практическая эклезиология Появляющейся церкви

Анализируется практическая эклезиология Появляющейся церкви. 
Исследуются новые модели церковной власти и управления, которые 
характеризуются общинностью, децентрализованностью, взаимным 
принятием решений и общим служением по принципу динамической, гибкой 
и самоорганизующейся системы, открытой к изменениям и адаптации. 
Освещается практика мистического опыта в формах (по аналогии со 
средневековыми) медитации, молитвы, поста, обучения, уединения, покорности, 
служения, исповеди, поклонения, руководства, прославления.
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