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Таїнство Подружжя:  

персональні, духовні і суспільні аспекти 



Сім'я - домашня Церква 

 Ідея домашньої Церкви бере свій початок у Святому 

Письмі та розвивається згодом у святоотцівській 

літературі.  

 

 Новозавітнім джерелом для цього є запевнення Ісуса 

щодо своєї присутності: «Бо де двоє або троє 

зібрані в моє ім'я, там я серед них.» (Мт 18:20), а де 

присутній Христос, там є і Його Церква, як Тіло 

Христа.  



Сім'я - домашня Церква 

 У книзі Буття Святого Письма Старого Завіту 

знаходимо дві взаємодоповнюючі біблійні 

розповіді про творення Богом світу, що дають 

фундаментальне розуміння змісту, мети та 

покликання людського життя. 



Сім'я - домашня Церква 

 У першій розповіді, шостого дня Бог зводить 

вінець свого творіння – творить істоту на свій 

образ, творить людину чоловіком і жінкою як 

єдність у різноманітності, як спільноту яку 

бажає через співпрацю з ним довести до 

досконалості, обожествити, щоб була подібна 

на спільноту Божих осіб: Отця, Сина і Духа 

Святого.  



Сім'я - домашня Церква 

 Бог благословляє перше подружжя: «Будьте 

плідні» (Бт. 1:28) — вказує на завдання 

творити сім’ю, родину, велику спільноту — 

«множтеся і наповняйте землю» — як 

продовження початого Богом процесу 

творення у співпраці з Богом. 



Сім'я - домашня Церква 

 Бог покладає відповідальність на людину, 

даючи владу: «підпорядковуйте її собі 

[землю]; пануйте над рибою морською, над 

птаством небесним ...», що вимагає від 

подружжя особливої співпраці з Богом та між 

собою: бути опорою та підтримкою, розрадою і 

потіхою одне для одного у довершенні Божого 

задуму — уподібненні людини і всього 

людства до Бога. 



Сім'я - домашня Церква 

 Друга біблійна розповідь дає детальніший 

опис процесу творення людини.  

Бог творить чоловіка, Адама, «з земного 

пороху» (Бт. 2:7), що означає тілесний 

(матеріальний) вимір людини, і «вдихнув йому 

в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою 

істотою» (Бт. 2:7), тобто був вкладений у 

чоловіка Божий образ: розум, свобідна воля — 

безсмертна душа і дух. 



Сім'я - домашня Церква 

 «Не добре чоловікові бути самому» (Бт.2:18) – 

Бог творить для Адама спільноту спілкування 

і любові, творить жінку, Єву, у якій Адам 

побачив рівну собі особу, подібну і гідну себе 

істоту, яка стала йому найближчою, 

дарованою Богом для допомоги, для реалізації 

тої особливої місії, даної Богом. 



Сім'я - домашня Церква 

 Чоловік і жінка однакові за своєю суттю (як 

образ Божий), але водночас від самого початку 

різні за своєю статтю, що є передумовою 

близькості між ними — настільки тісної, що 

обоє стають «одним тілом» (Бт. 2:24). 



Сім'я - домашня Церква 

 Нездатність першого подружжя звершувати 
Божий задум через переступ Божої заповіді, 
порушила гармонію спілкування людини з 
Богом, із світом, а також первісної спільності 
(сопричастя) чоловіка і жінки.  

 Їхні гармонійні стосунки перетворилися на 
взаємні звинувачення; взаємний потяг любові 
одне до одного замінюється у стосунки 
панування і хтивості, а високе покликання до 
плідності обтяжується болем пологів і важкою 
працею здобуття хліба. 



Сім'я - домашня Церква 

 Після гріхопадіння подружній стан для 

чоловіка і жінки набирає ще більшої ваги 

щодо подолання замкнутості у собі, подолання 

самолюбства, егоїзму, хтивості та пошуку 

самозадоволення; подружній стан допомагає 

відкритися іншій людині для взаємної 

допомоги і дарування себе; допомагає, в 

особливий спосіб, через любов людську 

наблизитися до любові Божої у якій Бог сам 

відкривається, сам сходить до людини. 



Сім'я - домашня Церква 

 Христос як Божий Син сам прийшов до 

впалого людства, щоб оновити та 

переобразити все творіння, засіяти зерна 

Царства Божого ще тут на землі , засновуючи 

свою Церкву. 



Сім'я - домашня Церква 

 Ісус Христос преображує також подружжя і 

сім’ю (весілля в Кані Галилейській), дає їм 

силу і благодать, щоб жити у нових вимірах 

Царства Божого, як спільнота святих, 

спільнота любові – як Його учні, які голосять 

Євангеліє і будують та помножують Його 

Церкву. 



Сім'я - домашня Церква 

 Цим, властиво, і відрізняється новозавітнє 

вчення про подружжя від старозавітного: 

святістю життя як Христова Церква. 



Сім'я - домашня Церква 

 А це означає глибину взаємної любови та 

самопожертви, почерпнутої від особи Христа , 

коли чоловік і жінка разом, йдучи слідом за 

Ісусом, зрікаючись самих себе та беручи на 

себе свій хрест, усвідомлюють та реалізовують 

віковічний Божий задум щодо їх подружжя , 

творять та помножують Церкву і у Христі та 

через Христа беруть участь у Божому житті, 

житті Пресвятої Тройці. 



Сім'я - домашня Церква 

 Період ранньої Церкви є характерний тим, що 

зібрання християн відбувалися у домах 

християнських сімей.  

 Наприклад, місійна діяльність апостола 

Павла фактично будувалася на заснуванні 

нових церков у будинках навернених 

християн та звідтам поширювалася далі, 

відграючи рушійну роль у проповідуванні 

Євангелія.  



Сім'я - домашня Церква 

 Саме у листах апостола Павла зустрічаємо 

вперше термін «домашня церква» (латиною: 

“ecclesia domestica” або ж грекою: kat' oikon 

ekklesia), який на той час швидше означав 

зібрання християн у домі християнської 

родини, аніж мав на увазі саму сім’ю: 

“Вітайте Прискиллу та Акилу, ... вітайте 

також їхню домашню Церкву” (Рм. 16:3-5 і 

23,1 та пор. Кр. 16:15-20, Кл. 4:15,2 Тм. 4:19, 

Фл. 1-2). 



Сім'я - домашня Церква 

 Апостол Павло розвиває богословіє 

християнського подружжя відновленого і 

переміненого Христом.  

 Павло представляє його як Таїнство та 

прирівнює до таїнственного зв’язку Христа і 

Його Церкви, що з іншого боку можна 

потрактувати як зв’язок Христа із подружжям, 

як його малою Церквою.  



Сім'я - домашня Церква 

 В такий спосіб можна говорити про спільність 

базових стосунків: відношень любові, на яких 

будується як сім’я так і церква, а отже: церква 

– як велика сім’я і сім’я – як мала церква.  

 Апостол Павло представляє модель подружніх 

відносин чоловіка і дружини як 

саможертвенну любов Христа до Церкви, та 

беззастережний послух Церкви Христові. 



Сім'я - домашня Церква 

 Так як і на початках християнства основу 
Церкви становили ті, що «з усім домом» (Ді. 
8:8) увірували, а в скорому часі ставали 
вогнищами християнського життя і любові, 
так і подібно сьогодні, у добу, як тепер це 
часто називають у Європі, «постхристиянську» 
— практикуючі християнські родини є на взір 
«перших домів», що прийняли Христа.  

 Саме християнська родина стає «полем, на яке 
переноситься Євангеліє і з якого воно 
поширюється». 



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 У Посланні до Ефесян апостол Павло навчає про 

таїнство зв’язку Христа і Церкви як прообраз 

подружнього зв’язку: «це велика тайна, а я говорю 

про Христа і Церкву» (Еф. 5, 32). Подружнє життя є 

«таїнственною іконою Церкви» , місцем присутності 

і дії Христа, знаком нового життя.  

 Святий Йоан Золотоустий називає подружжя 

«малою Церквою», яка «вдень і вночі перебуває 

перед лицем Господа». 



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 Господь Бог благословляє подружню любов і 

обдаровує її жертовністю та плідністю. Вона 

єднає двох – чоловіка і жінку – в одне ціле, 

яке людина не може роз’єднати: «Що, отже, 

Бог получив, людина хай не розлучає» (Мт. 19, 

6).  



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 Подружня єдність здійснюється у 

взаємодаруванні аж до самопожертви: 

«Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос 

полюбив Церкву й видав Себе за неї» (Еф. 5, 

25). 

 Дух Святий творить спільноту подружжя 

«домашньою Церквою».  

 У молитвах чину Вінчання священик 

звертається до Бога з проханням: «Господи, 

Боже наш, славою і честю вінчай їх». 

 



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 Суттєвою рисою християнського подружжя є 

вірність, що ґрунтується на вірній Христовій 

любові, а не лише на людських зусиллях 

подругів.  

 Подружня вірність випливає з вірності Бога 

Своїй обітниці та вірності Христа Своїй 

Церкві. 

 



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 Вірність скріплюється участю у Святих 

Таїнствах (Сповіді та Причасті), спільною 

молитвою, взаєморозумінням, підтримкою, 

довірою та прощенням, а також постійною 

духовною боротьбою зі спокусами.  

 

 



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 Церква, будучи вірною словам Ісуса Христа, 

наголошує на нерозривності подружжя: «Хто 

відпускає свою жінку й бере другу, 

чужоложить із нею. І коли жінка покине 

свого чоловіка й вийде за іншого, – 

чужоложить» (Мр. 10, 11-12).  

 

 



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 У подружжі чоловік і жінка покликані до 

співтворчості з Господом у народженні дітей: 

«Будьте плідні й множтеся і наповняйте 

землю та підпорядковуйте її собі» (Бут. 1, 28). 

 Подружжя є іконою Церкви Христової, яка 

народжує людей до життя вічного. 

 

 

 



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 Говорячи про нерозривність подружжя, треба 

чітко і ясно сказати, що в Католицькій Церкві 

не було, немає і не буде розлучень.  

 Єдність і нерозривність подружжя є суттю 

навчання Христа і Церкви про подружжя.  



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 Про нерозривність подружжя говорить сам 

Христос: Приступили фарисеї і, спокушуючи 

його, питали: “Чи можна чоловікові 

відпустити жінку?”А він у відповідь сказав 

їм: “Що заповів вам Мойсей?” Вони сказали: 

“Мойсей дозволив написати грамоту розлуки 

та й відпустити.”  



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 “То з-за серця вашого запеклого, - сказав Ісус 

їм, - написав він вам отой припис. А на 

початку створення Бог створив їх чоловіком 

і жінкою. Ось чому чоловік покине свого 

батька – матір і пристане до жінки своєї, й 

обоє будуть одним тілом; тому вже не двоє, 

лише – одне тіло. Що, отже, злучить Бог, 

людина хай не розлучає.” (Мк 10,2-9) 

 

 



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 Подібні норми знаходимо в інших текстах 

Нового Завіту. Св. Павло дає однозначне 

твердження: 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! (1 Кор 7,10-11). 

 



Катихизм УГКЦ про сім‘ю 

 Всі висловлювання Нового Завіту (Мк 10,2н; 

Лк 16,18; 1 Кор 7,10н) є настільки 

зрозумілими, що приходимо до твердження, 

яке виключає можливість повторного 

укладання подружжя за життя чоловіка 

(жінки), хоча й розлучених. 

 



Сім'я - домашня Церква 

 Цілі подружжя:  

 

 ПОДРУЖНЯ ЛЮБОВ  

 

 

 ДІТОРОДЖЕННЯ 



Сім'я - домашня Церква 

 ПОДРУЖНЯ ЛЮБОВ 

 

Подружня любов –  

це велика природна потреба людини.  

ЇЇ неможливо замінити найсильнішою чи найкращою 

дружбою. В жодному іншому зв’язку немає такого 

цілковитого віддання ані виключності, які притаманні 

для подружньої любові.  

 

 

 

 



Сім'я - домашня Церква 

Для того, щоб збудувати зрілу подружню любов, 

треба бути зрілою людиною, треба пізнати себе і  

пізнати другу особу, яку любимо, треба також пізнати 

права, якими керується чоловічність і жіночність. 

 

Тільки після доброго пізнання себе 

і другої людини, можна свідомо 

і з переконанням сказати “шлюбую  

тобі вірність і любов аж до смерті” 



Сім'я - домашня Церква 

Особи, готуючись до подружжя,  

повинні формувати в собі здатність  

зрозуміння і пережиття в собі прагнень, 

почуттів і потреб другої сторони.  

Тільки тоді подружжя може бути  

щасливе і постійне. Розуміння другого,  

спів-відчування – вимагає від нас  

емоційної і духовної зрілості. 

 

 



Сім'я - домашня Церква 

Мірою автентичної любові між  

нареченими чи подругами є не тільки  

емоційне зачарування, але здатність  

до “вмирання” для своїх прагнень,  

щоб жити більше для другого 

 

Правдиве перебування в Бозі гарантує 

Також  правдиве перебування в любові.  

Сам Бог є джерелом кожної автентичної любові.  



Сім'я - домашня Церква 

Бог, який є джерелом і гарантом людської любові,  

закликає подругів, щоб разом йшли до Нього.  

 

Згідно Божого наміру, подружжя  

є шляхом до Бога.  

 

Прямування до Бога і до  

виконання Його волі відбувається 

в подружньому зв’язку завдяки  

взаємному відданні. 



Сім'я - домашня Церква 

Дружина повинна шукати Бога не тільки спільно зі  

своїм чоловіком, але і в чоловікові, і навпаки.  

 

 

 

 

 

Чим правдивіша є їхня любов, тим повніше і глибше  

веде їх до любові Бога, якого відкривають в собі.  



Сім'я - домашня Церква 

 ПОДРУЖЖЯ ЯК ТАЇНСТВО 

 

“Подружній союз, завдяки якому  

чоловік і жінка створюють спільному  

на все життя, спрямований своїм  

природним характером для добра  

подружжя і для народжування і  

виховання дітей: цей союз між  

охрещеними був піднятий  

Христом Господом до гідності таїнства”  

(Кодекс Канонічного Права, 1055, 1).  



Сім'я - домашня Церква 

Через таїнство подружжя Бог виражає своє  

прагнення, щоб подруги, поєднані спільною любов’ю, 

прямували до Нього разом.  

 

 



Сім'я - домашня Церква 

Чоловік даний дружині, як  товариш 

і помічник на шляху до Бога, так само 

і жінка. Це спільне прямування до Бога 

повинно виражатися в конкретних знаках.  

 

Одним з таких знаків може  

бути спільна молитва,  

cпільна участь в Євхаристії. 
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Якщо чимось натуральним є те, що 

подруги спільно переживають певні 

події, спільно радіють, сумують, 

страждають, то чому не можуть 

також спільно молитися?  

Спільна молитва може їх більше 

єднати, ніж будь-що інше; може їх 

також очищати і уздатнювати до 

прощення. 
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Непорозуміння, конфлікти, непогодженість думок –  

це “щоденний хліб” найбільш вдалих подруж.  

Молитва є тоді запрошенням до єдності, прощення і  

згоди 
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 УЧАСТЬ ПОДРУЖЖЯ В ТАЇНСТВАХ 

ЄВХАРИСТІЇ І ПОКУТИ 
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“Щоб оздоровити рани від гріха,  

чоловік і жінка потребують  

допомоги благодаті, у якій Бог 

у своєму безконечному милосерді 

їм ніколи не відмовляв.  

Без цієї допомоги чоловік і жінка не можуть  

досягнути здійснення єдності їхнього життя,  

для якої Бог їх створив “на початку”.  

(ККЦ 1608) 
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 ДІТОРОДЖЕННЯ 

 

Подружжя – це спільнота чоловіка і жінки, 

в якій відбувається взаємне доповнення,  

віддання себе і прийняття дару другого. 

 

Тілесне єднання являється важливим  

складником подружньої спільноти. Завдяки  

цьому доповненні подруги беруть участь в  

Божому ділі створіння через народження і  

виховання потомства. 
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Подружжя є установлене Богом, а не 

людиною, і тому подружжя має 

сакральний характер.  

 

 

Перед подружжям стоїть два завдання, в виконанні  

яких статевість виповняє незаміниму роль:  

  Зростання в любові 

Прийняття (народження) дітей 
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Передання життя і нерозривно пов’язане  

з цим завдання виховання потомства можуть 

бути повністю  зреалізовані  

тільки в атмосфері  

єдності і нерозривності  

подружнього  зв’язку.  
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Подружжя – це фундамент сім’ї, 

тобто є союзом любові, що родить 

спільноту осіб.  

 

Християнська сім’я є communio 

personarum, є спільнотою осіб, для 

яких властивим способом існування 

і життя є “сопричастя”. Тільки особи 

є здатні жити у “сопричасті”. 
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Сім’я є знаком і образом спільноти  

Пресвятої Трійці:  

ОТЦЯ і СИНА в СВЯТОМУ ДУСІ.  

 

Є також основною клітиною 

суспільного життя. Є спільнотою,  

в якій від дитинства можна вчитися  

моральних і релігійних цінностей,  

жити в безпеці, в любові.  

 



Сім'я - домашня Церква 

Сім’я – це спільнота людських осіб,  

поєднаних в любові навколо таємниці  

дару життя, яке приймається  в любові.  

 

В світлі створіння сім’я є місцем 

присутності Бога, який об’являє свою 

творчу силу.   

 “Діти – це найцінніший дар подружжя” 

(ІІ Ват. Собор, “Радість і надія”, 50) 
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Фізична плідність має свій глибокий сенс 

 тільки тоді, коли пов’язана з психічною і духовною  

плідністю.  
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“Плідність подружньої любові поширюється на  

плоди морального, духовного і надприроднього життя, 

 що їх батьки через виховання передають своїм дітям.  

Батьки є головними й першими вихователями своїх  

дітей. У цьому значенні  

головним завданням  

подружжя і родини є бути  

на службі життя”.  

(ККК 1653) 
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Першим і найважливішим способом доброго  

виховання своїх дітей є взаємна любов батьків і  

відповідальне ставлення до своїх батьківських  

функцій.  

 

Завдяки взаємній любові  

батьки передають не тільки  

людські цінності, але також  

вчать глибокої довіри до Бога.  

Взаємна любов батьків є першим  

Фундаментом любові дитини до Бога.  
 



Сім'я - домашня Церква 

 

Сам Бог об’являючи свою любов  

людині посилається на людські  

відносини, на материнську любов,  

хоча Божа любов набагато більша.  

Батьки стають для дитини образом  

любові Бога. Таким чином реалізуються 

в їхньому житті слова Книги Буття:  

Бог створив людину на свій образ, на Божий образ  

створив їх.  
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