
 
 

Єдність і нерозривність подружжя – 
основні риси подружнього союзу 

О. ВОЛОДИМИР НЕСТЕРЕНКО 



Подружня любов – джерело єдности і нерозривности 

 Подружжя як людська інституція існувало в 
найдавніших культурах.  

 Давньоримський закон вважав, що “подружжя – 
це союз чоловіка і жінки, з’єднаних на все життя, в 
якому вони перебувають під одним і тим же 
законом – божим і людським”. 

 Тим більше християнство, поглиблюючи правду 
про те, що подружжя є Таїнством у світлі Нового 
Завіту, стверджує основні риси подружнього 
союзу, – єдність і нерозривність, – які можливі 
завдяки подружній вірності.  

 

 



Подружня любов – джерело єдности і нерозривности 

 Подружня любов становить цілість, до якої 
входять всі елементи особи: імпульси тіла й 
інстинкту, сила почуттів і прив’язань, 
стремління духа і волі.  

 Вона вимагає нерозривности та вірности в 
цілковитому взаємному обдаровуванні й 
відкривається до плідности (пор. Іван Павло ІІ, 
Humanae vitae, 9). 

 



Подружня любов – джерело єдности і нерозривности 

• Наслідком правочинно встановленого 
подружжя є подружній зв’язок, вічний і 
виключний за своєю природою.  

• Він виникає зі свобідного, людського акту 
подругів і з фізичного здійснення подружжя, а 
відтак вже не може бути розірваним.  

• Церква не має такої влади, щоб діяти супроти 
постанов Божої мудрости.  „Що Бог злучить, 
людина хай не розлучає” (Мк 10, 9). ККЦ, № 
1638-1639. 

 



Єдність подружжя  

• Єдність подружжя, тобто моногамія, означає 
духовно-тілесний зв’язок одного чоловіка з 
однією жінкою.  

• Вона виникає з людської природи та природи 
любови.  

• Це засвідчують слова Бут. 2, 24: „Так то 
полишає чоловік свого батька і матір і 
пристає до своєї жінки, і стануть вони одним 
тілом”. 



Єдність подружжя  

• Христос покликав подругів, аби вони в 
подружжі ставали знаком і символом Його 
союзу з вибраним народом, яким є Церква. 

• Подружжя є частинкою Церкви, Христового 
Тіла, що надає подружній спільноті ще одного 
виміру – церковного.  

• Отже, єдність подружжя має базуватися на 
спільноті взаємної любови.  



Нерозривність подружжя 

• Подружній союз за своєю природою 
нерозривний.  

• Нерозривність полягає в тому, що подружжя 
укладається не на якийсь час, а до кінця життя.  

• Запереченням нерозривности є розлучення. 

• Таїнство ще більше підкреслює нерозривність цієї 
спільноти.  

• Христос безпосередньо й посередньо повчає 
про нерозривність подружжя і недопустимість 
розлучення.  



Нерозривність подружжя 

• Про нерозривність подружжя в Новому Завіті 
сказано аж 5 разів: 

 1)1 Кор 7, 10-11 “Одруженим же наказую не я, 
але Господь: жінка нехай не розлучається від 
свого чоловіка; коли ж розлучиться, нехай 
зостанеться незаміжня, або нехай помириться з 
чоловіком, –  а чоловік нехай не відпускає жінки”.  

 2)Лук 16, 18. “Кожний, хто відпускає свою жінку й 
одружується з іншою, чинить перелюб; і той, хто 
одружується з розведеним чоловіком, чинить 
перелюб” 

 



Нерозривність подружжя 

  3) Мк 10, 9  “…що, отже, злучить Бог, людина хай 
не розлучає”.   

 4) Мт 19, 3-12 “І підійшли до Нього фарисеї і, 
спокушаючи його, запитали: «Чи можна чоловікові 
відпустити свою жінку з якої-будь причини?» Він 
відповів їм: «Хіба ви не читали, що Творець від 
початку створив їх чоловіком і жінкою, і мовив: 
Тому покине чоловік батька й матір і пристане до 
своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так 
що вони не будуть більше двоє, лиш одне тіло.  



Нерозривність подружжя 

 Що, отже, Бог получив, людина хай не розлучає». 
Кажуть  вони до Нього: «Чому ж тоді Мойсей звелів 
дати розвідний лист і відпустити її»? А він сказав їм: 
«Задля жорстокости сердець ваших Мойсей 
дозволив вам відпускати жінок ваших; спочатку ж 
не було так. А Я кажу вам: Хто відпускає свою 
жінку – за винятком розпусти – і ожениться з 
іншою, той чинить перелюб; і хто ожениться з 
розвідкою, чинить перелюб”. 

 5) Мт 5, 31-32 “Сказано теж: хто відпускає свою 
жінку, хай дасть їй лист розвідний. А Я кажу вам: 
хто відпускає свою жінку, – хіба у пипадку 
розпусти, – той робить з неї перелюбку, і хто взяв 
би розведену, чинить перелюб”.  

 




