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В єдину, святу,  
соборну й апостольську  
Церкву

Тема 27 
Христова  
Церква

Що таке Церква?
Церква ― це спільнота Бога і людей, у якій через хрещення від води 
і Святого Духа стаємо Божими дітьми. Це спільнота, в якій перебуває, яку 
живить і скеровує Святий Дух. Церква є спільнотою єднання Бога 
з людьми і людей між собою. Єдність церковної спільноти виявля-
ється у сопричасті помісних Церков. Започаткована Церква Отцем, здій-
снена через воплочення Божого Сина, а явлена ― в зішесті Святого Духа. 

Біблійні образи Церкви 
 271-282

Що про Церкву сказано у Святому Письмі?
Впродовж історії спасіння маємо численні прообрази Церкви. Зокрема, 
сотворення людини як чоловіка і жінки та їх єдність є прообразом Церкви 
як спільноти любові.

Еклезіа ― грецькою «зібрання». 

Ковчег, у якому Ной та його сім’я спаса-
ються від потопу, є образом Церкви як спіль-
ноти спасіння. Божий народ, який Бог фор-
мує з нащадків Ноя, Авраама, Ісаака, Якова 
і укладає з ними союз є прообразом Церкви 
як народу Божого, об’єднаного Новим Сою-
зом в Ісусі Христі. 

Церква ―  наче  виноградник,  де  Христос ― 
виноградна лоза, а ми ― гілки (Мт 21,33-43). 
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Христос будує Церкву упродовж усього земного життя: покликанням 
апостолів, словом проповіді, стражданням і смертю на хресті, де розпро-
стирає руки, аби зібрати і спасти всі народи. Після воскресіння Христос 
доручає церковне служіння апостолам, які ідуть з проповіддю Євангелія 
по всьому світу. У Церкві зародок Царства Небесного зростає, як зерно 
гірчиці стає великим деревом. 

У Євхаристії ми стаємо Тілом Христовим і причащаємось Святих Дарів. 
Місія Церкви ― проповідуючи Євангеліє, зібрати все людство у Церкві, 
Тілі Христа, для оновлення Святим Духом, для переміни світу, співпраці 
людини з Богом.

Церква ― наче поле, де поруч ростуть пшениця і кукіль 
(Мт 13,44- 47).

Єдина, свята, соборна й апостольська Церква 
 283-300

Якою є Церква?
Церква ― єдина!
Один Бог, один Христос, одна віра, одне Хрещення, і тому одна Церк-
ва. Через єдину віру і Хрещення люди стають членами єдиного Тіла Хри-
стового. 

Єдина Христова Церква складається з помісних (місцевих) Церков. 
Кожна місцева Церква гуртується навколо свого єпископа, який кличе 
християн до мирянського, дияконського, монашого, священичого слу-
жіння. 

Помісні Церкви перебувають у єдності, якщо приймають правила віри 
Отців Вселенських Соборів. Гарантом цієї єдності є служіння Римського 
єпископа. 
Церква ― свята!
Святість Бога є джерелом святості Церк-
ви, де грішники освячуються у Cвятих 
Таїнствах і преображуються в правед-
ників. Свята Церква складається з гріш-
ників, які спасаються дією Святого Духа. 
Завдяки духовному зростанню християн 
у святості Господь преображує все тво-
ріння і скеровує його до повноти нової 
землі. 
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Церква ― соборна!
Соборність Церкви виявляєть-
ся в євхаристійному сопричас-
ті ― спільній участі у Святих 
Таїнствах, зокрема ― Євхарис-
тії. Зібрана разом Церква тво-
рить Євхаристію, а Євхаристія 
творить Церкву ― сопричастя 
вірних із Христом і між собою. 
Очолює євхаристійне зібрання 
єпископ ― наступник апосто-
лів, перший у любові та слу-
жінні. 

Місцеві Церкви (єпархії) 
через Євхаристію, звершувану 
єпископом кожної з них, і спіль-
ність віри входять у сопричас-
тя між собою і творять помісну 
Церкву на чолі з Предстояте-
лем. Першою між помісними 

Церквами є Римська, бо її предстоятелем є наступник апостола Петра, 
який виконує служіння, доручене Христом Петрові (Мт 16,13- 19). Ця пер-
шість (примат) є віровчительною, євхаристійною і пастирською.

Сопричастя помісних Церков творить соборність (католицькість) Церк-
ви, найвищим виявом якої є Вселенський Собор. Дбати про соборність 
Церкви покликаний наступник апостола Петра, який скликає Вселен-
ські Собори, схвалює їхні рішення, висловлює непомильне вчення Церкви, 
розв’язує труднощі, які виникають в окремих помісних Церквах.
Церква ― апостольська!
Христос покликав дванадцять апостолів і послав їх у світ проповідува-
ти Євангеліє. Апостольське служіння триває в служінні церковної єрархії 
та всіх вірних, які перебувають в єдності між собою. 

Наступниками апостолів у Церкві є єпископи. Вони приймають, збе-
рігають і передають апостольське спадкоємство, що літургійно виража-
ється в єпископській хіротонії. Єпископи покликані навчати, освячувати 
й провадити.

Єпископ кличе до служіння Церкві священників, які від імені єписко-
па очолюють євхаристійні спільноти (парафії). Священники служать задля 
спасіння довірених їм вірних. Апостольство дияконів полягає в турботі про 
щоденні потреби церковних спільнот. Апостольство чернецтва ― в освя-
ченні всього світу молитвою і в праці над поширенням Царства Божого. 
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Апостольство мирян має за мету оцерковлювати всі ділянки суспільного 
життя, постійно співпрацюючи з єрархією. 

Апостольськість Церкви виявляється в її місіонерському служінні всім 
народам, щоб із них творити один Божий народ. Для цього Церква пропо-
відує Євангеліє та свідчить власною вірою, молитвою і життям. 

Плодом місіонерського служіння стали нові єпархії, які з часом 
об’єднувалися в митрополії, а ті ― в патріархати. Це зростання Христової 
Церкви в історії триватиме аж до другого приходу Христа, котрий явить 
у славі всю повноту однієї, святої, соборної і апостольської Церкви.

Святі  Отці  в  Нікейсько-Царгородському  Символі  віри  соборно 
окреслили найхарактерніші ознаки Христової Церкви. Спираючись 
на сповідування віри, які використовували від апостольських часів, 
вони  назвали Христову Церкву  «єдиною,  святою,  соборною  і  апос-
тольською». Ці ознаки Церкви відкриваються у світлі віри, щоб у зно-
вупришесті Христа виявитися в повній славі (Катехизм УГКЦ, 283).

Для роздумів
Хто зі знайомих вам людей свідчив свою віру власним життям?
Як вони це робили?
По чому видно, що ви належите до Церкви?

Молитовне читання Святого Письма: Мт 16,13-19
Прочитайте фрагмент Святого Письма.
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на це Боже слово?

Молитва
Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш 
тих, що на Тебе уповають, спаси людей Твоїх і благослови насліддя 
Твоє, повноту Церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу 
дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою і не остав нас, 
що уповаємо на Тебе.


