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Якщо ми з вами опинилися в часи апостолів, біля будинку, в якому збиралися учні Хри-Якщо ми з вами опинилися в часи апостолів, біля будинку, в якому збиралися учні Хри-
стові, щоб ми там побачили? Ми побачили б замкнені двері і людей, які сховалися за ними. стові, щоб ми там побачили? Ми побачили б замкнені двері і людей, які сховалися за ними. 
Вони ще не позбулися страху, про них ще ніхто не чув. Між собою вони ділять радість віри. Вони ще не позбулися страху, про них ще ніхто не чув. Між собою вони ділять радість віри. 
Всередині їх дому, ніби горить вогник, а ззовні його світла не видно. До цих людей, до цих учнів, Всередині їх дому, ніби горить вогник, а ззовні його світла не видно. До цих людей, до цих учнів, 
прийшла радісна звістка.прийшла радісна звістка.

Але давайте згадаємо, хто вони були, ці учні? Звичайно, самолюбці, звичайно, вони шука-Але давайте згадаємо, хто вони були, ці учні? Звичайно, самолюбці, звичайно, вони шука-
ли  своїх благ. Згадаймо, як вони ділили місця в майбутньому, коли Господь сяде у Славі, як ли  своїх благ. Згадаймо, як вони ділили місця в майбутньому, коли Господь сяде у Славі, як 
сперечалися, хто буде серед них першим. Учні - слабкі, немічні, грішні, роблять крок вперед, а сперечалися, хто буде серед них першим. Учні - слабкі, немічні, грішні, роблять крок вперед, а 
потім сумніваються, хитаються, деякі йдуть по воді, а потім починають тонути. Адже, потім сумніваються, хитаються, деякі йдуть по воді, а потім починають тонути. Адже, 
навіть Петро, відрікся від Господа в ніч Його страстей. Тричі відрікся.навіть Петро, відрікся від Господа в ніч Його страстей. Тричі відрікся.

Ось такі були учні. Для нас з вами і їх слабкість - теж розрада, тому що ми бачимо, як Го-Ось такі були учні. Для нас з вами і їх слабкість - теж розрада, тому що ми бачимо, як Го-
сподь із цієї глини, з цього праху зробив своїх служителів. Торкнувшись, як чарівним жезлом, сподь із цієї глини, з цього праху зробив своїх служителів. Торкнувшись, як чарівним жезлом, 
Він перетворив їх в апостолів у день Святої П'ятидесятниці.Він перетворив їх в апостолів у день Святої П'ятидесятниці.

Закриті двері, сховалися учні. Раптом шум, подібний шуму грому, бурі, грози, відкриває Закриті двері, сховалися учні. Раптом шум, подібний шуму грому, бурі, грози, відкриває 
вікна, і всі падають на коліна, і бачать вогненні язики, які простягнулися над ними. І над вікна, і всі падають на коліна, і бачать вогненні язики, які простягнулися над ними. І над 
кожним окремо спочило полум'я. І ось ці слабкі, налякані люди, впавши на землю, стають кожним окремо спочило полум'я. І ось ці слабкі, налякані люди, впавши на землю, стають 
апостолами Христовими. І в цей день, коли безліч народу зібралося в Єрусалимі, вони підій-апостолами Христовими. І в цей день, коли безліч народу зібралося в Єрусалимі, вони підій-
маються на дах і починають звідти безстрашно звіщати Слово Боже. «Мужі і браття, маються на дах і починають звідти безстрашно звіщати Слово Боже. «Мужі і браття, 
- каже апостол Петро, той самий, який відрікся, - Ісуса, якого ви розіп'яли, Бог воскресив з - каже апостол Петро, той самий, який відрікся, - Ісуса, якого ви розіп'яли, Бог воскресив з 
мертвих, і ми свідки цього» (Діян. 2,22-23).мертвих, і ми свідки цього» (Діян. 2,22-23).

Дух Божий торкається нас, але ми цього не відчуваємо. Товсті стіни нашого будинку не Дух Божий торкається нас, але ми цього не відчуваємо. Товсті стіни нашого будинку не 
пускають це світло, товсті стіни нашого серця не пропускають промені благодаті, і ми пускають це світло, товсті стіни нашого серця не пропускають промені благодаті, і ми 
шкандибає знову, як і раніше, начебто Дух Божий нас не торкався, і тягнемо в Царство шкандибає знову, як і раніше, начебто Дух Божий нас не торкався, і тягнемо в Царство 
Боже низку своїх гріхів, цілу купу своїх пристрастей, вози своїх немочей. І нічого в нас немає Боже низку своїх гріхів, цілу купу своїх пристрастей, вози своїх немочей. І нічого в нас немає 
такого, що було б народжене Духом Божим. такого, що було б народжене Духом Божим. 

П'ятдисятниця триває... П'ятдисятниця триває... 
Відтоді Святий Дух сходить безнастанно, щоб освятити свідків Христового вокресін-Відтоді Святий Дух сходить безнастанно, щоб освятити свідків Христового вокресін-

ня, і так буде аж до кінця світу, як про це у X ст. свідчив святий Симеон Новий Богослов.ня, і так буде аж до кінця світу, як про це у X ст. свідчив святий Симеон Новий Богослов.
«Від одного священика-ченця, який мені звірився, я почув, що він ніколи не служить Літур-«Від одного священика-ченця, який мені звірився, я почув, що він ніколи не служить Літур-

гії, не побачивши Святого Духа так, як він Його побачив, коли митрополит виголосив над гії, не побачивши Святого Духа так, як він Його побачив, коли митрополит виголосив над 
ним молитву звершення таїнства священства. Я запитав ченця, як він бачить Духа, в яко-ним молитву звершення таїнства священства. Я запитав ченця, як він бачить Духа, в яко-
му вигляді? Монах відповів: «Дуже просто, не чітко окресленим, а так, неначе світло». Й коли му вигляді? Монах відповів: «Дуже просто, не чітко окресленим, а так, неначе світло». Й коли 
я сам пережив те, чого раніше не бачив, я був здивований і почав запитувати в самого себе: я сам пережив те, чого раніше не бачив, я був здивований і почав запитувати в самого себе: 
«Що б це могло бути?» Отоді, таємно, але чітким голосом, Він мовив до мене: «Так я зійшов «Що б це могло бути?» Отоді, таємно, але чітким голосом, Він мовив до мене: «Так я зійшов 
на пророків і апостолів, як і на всіх теперішніх Божих обранців і святих; бо я - Святий Дух».на пророків і апостолів, як і на всіх теперішніх Божих обранців і святих; бо я - Святий Дух».

І справді, те зібрання свідків Христового воскресіння, ті Божі обранці, яких освятив Свя-І справді, те зібрання свідків Христового воскресіння, ті Божі обранці, яких освятив Свя-
тий Дух, - це і є Церква, й кожен із нас покликаний бути одним із цих обранців. Церква - це тий Дух, - це і є Церква, й кожен із нас покликаний бути одним із цих обранців. Церква - це 
П'ятдесятниця, що триває...П'ятдесятниця, що триває...



Народження ЦерквиНародження Церкви
Своє життя на землі Церква почала з того 
дня, коли на апостолів зійшов Святий 
Дух...
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Церква свята і грішна
Звідусіль можемо почути закиди, що 
тільки, сміючись, можна назвати Церкву 
святою, знаючи хоч трохи її історію.

Омелян Ковч
Священик концтабору Майданек..

Церква – це Народ Божий
В який же спосіб людина стає частиною 
Божого народу?...

Що таке Церква?
Або для чого потрібна нам спіль-
нота?
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Офіційно!
Папа Франциск та Патріарх Варфоломій 
у Єрусалимі підписали спільну Деклара-
цію про прямування до єдності
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4 Народження Церкви
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Своє життя на землі Церква 
почала з того дня, коли на апо-
столів зійшов Святий Дух. Це 
сталося п'ятдесятого дня після 
Воскресіння Ісуса Христа. "А як 
настав день П'ятидесятниці, 
всі вони були вкупі на тім самім 
місці. Аж ось роздався зненаць-
ка з неба шум, неначе подув 
буйного вітру, і сповнив увесь 
дім, де вони сиділи. І з'явились їм 
поділені язики, мов вогонь, та 
осів на кожному із них. Усі вони 
сповнились Святим Духом" 
(Діян. 2,1-4). Ця подія - зіслан-
ня благодатної сили Святого 
Духа на учнів Ісуса Христа - 
вважається днем народження 
християнської Церкви. 

Апостоли отримали дар ро-
зуміти різні мови, говорити 
ними і проповідувати науку 
Христа по цілому світі. Вис-
лухавши їх, біля трьох тисяч 
людей охрестилися і утворили 

Íàðîäæåííÿ Öåðêâè

першу на землі церковну спіль-
ноту. Від тоді Церква стала 
місцем перебування Святого 
Духа, Який в Ній живе і діє.

"Всі віруючі були вкупі й усе 
мали спільним. Вони продава-
ли свої маєтки та достатки, 
роздавали їх усім, як кому чого 
треба було. Щодня вони одно-
душно перебували у храмі, ламали 
по домах хліб і споживали харчі із 
радістю і в простоті серця; хва-
лили Бога і втішалися любов'ю 
всього люду. Господь же додавав 
щодня (до церкви) тих, що спа-
салися" (Діян. 2,44-47).

Церква єдина, і все в ній єди-
не: один Засновник, один Гла-
ва - Христос. Один Дух Бо-
жий діє в ній, одна наука віри 
та життя, одні спасенні Тайни.

Церква єдина не тільки в про-
сторі, але і в часі: сьогодні вона 
така сама, як в часи апостолів 
чи святих отців. Якби далеко 

один від одного не жили хри-
стияни, на яких мовах вони не 
говорили б, вони завжди усві-
домлюють себе членами єдиної 
Церкви і зберігають "єдність 
духа зв'язком миру" (Ефес. 4,3). 
Різноманітні думки і супереч-
ки завжди в Церкві існували, 
навіть в часи апостолів. Адже 
по-іншому не може бути, тому 
що люди щиро і гаряче шука-
ють правильних рішень, шу-
кають правди. 

Ми повинні молитися про 
об'єднання всіх християн та 
уникати будь-якої ворожості, 
яка тільки підсилює існуючі 
розділення.

Говорячи про святість Церк-
ви, ми не повинні розуміти, 
що до неї входять тільки святі 
люди. Немає життя на світі 
без боротьби зі злом, без гріхів, 
падінь. Члени Церкви і грішать, 
і роблять зло, часто через не-
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знання і нерозуміння, але іноді 
і через злий намір. Перемагає-
мо ми зло тільки розкаянням. 
Святість Церкви - це святість 
Бога, Який перебуває в ній. 
Завдяки Його благодатній силі 
ми можемо зцілитися.

 Кожна людина може знай-
ти в Церкві все необхідне для 
того, щоб жити повноцінним 
християнським життям. Хоча 
кожен із нас грішний, хоча ми 
не живемо таким життям, але 
нам завжди відкритий шлях 
покаяння, прощення і нових 
подвигів. Так було, і є, і буде до 
кінця часів. 

Ось прийшов до Церкви 
чоловік - воїн, політик, який 
любив багатство, веселощі, бої 
та бенкети. А став в Церкві рів-
ноапостольним князем Володи-

миром. Був розбійник, лютий 
і безжалісний вбивця, одного 
імені якого боявся весь Єгипет. 
Коли, розкаявшись, прийшов 
він до єгипетських пустин-
ників, то ті від страху закрили-
ся в монастирі. Але, благаючи 
їх прийняти його до себе, він 
стає строгим подвижником, 
проводить подальше життя 
в пості і усамітненні. Це був 
преподобний Мойсей Мурин. 
І таких прикладів дуже багато. 
Шляхом від гріха до святості 
пройшли всі святі. 

Церква є апостольською, 
тому що заснована апостола-
ми, зберігає вірність їхній на-
уці, має спадкоємство від них 
і продовжує їхнє служіння 
на землі. Під апостольським 
спадкоємством розуміється 

безперервний ланцюг рукопо-
ложень у сан єпископа, що йде 
від апостолів до сьогоднішніх 
єпископів. Апостоли висвяти-
ли перше покоління єпископів, 
ті, в свою чергу, друге - і так до 
наших днів. Єпископи про-
довжують справу апостолів на 
землі: служать, проповідують, 
керують церковними громада-
ми і створюють нові.

Не тільки єпископи і свяще-
ники, але кожен член Церкви 
покликаний проповідувати 
Христа словом і ділом, захи-
щати віру від різноманітних 
спотворень. Саме в єдності па-
стирів та інших членів Церкви, 
вірних вченню Спасителя, про-
являється соборність Церкви.

Звичайно, в Новому Завіті є ба-
гато згадок про Церкву, але там 
немає  її визначення. Господь 
в Євангелії взагалі не називає 
своїх учнів Церквою, і сам по-
чаток Церкви відносить до май-
бутнього: "...збудую Мою Церкву" 
(Мт. 16, 18). Апостоли, як ми 
знаємо, стали Церквою тільки 
в день П'ятидесятниці, коли на 
них зійшов Святий Дух.
В Євангелії від Івана Христос 

порівнює Церкву з виноград-
ною лозою. 
Звертаючись до Своїх учнів, 

Він каже: " Я виноградина, ви - 
гілки. Хто перебуває в мені, а Я 
в ньому, - той плід приносить 
щедро" (Ів. 15,5) .
Виноградний кущ гіллястий, 

його гілки бувають дуже довгі,  
кожна розділяється знову і зно-

Ùî Õðèñòîñ ãîâîðèòü ïðî Öåðêâó
ву, поки не закінчується важкою 
китицею винограду. Найчасті-
ше головного стовбура зовсім 
не видно за гілками і листям, але 
саме по ньому тече цілющий сік, 
без якого не буде ні листя, ні ягід.
Так і Христос закликає всіх 

віруючих перебувати в Ньому, 
щоб всі стали єдиними з Ним, 
наситилися Його Життям. Це 
стає можливим в Церкві, в Євха-
ристії, в Причасті. 
В Євангелії є й інша притча, яка 

розкриває ставлення Христа до 
Церкви. Це відома розповідь 
про доброго пастиря - пастуха, 
який відправляється на пошу-
ки заблуканої вівці (пор. Лк. 15, 
3-7). Добрий пастир - так нази-
ває себе Ісус Христос, а Церкву 
Свою порівнює зі стадом овець 
(пор. Ів. 10, 1-18) .

Як вівці за пастухом,  так і хри-
стияни йдуть за своїм Пастирем 
Христом, бо знають Його голос 
та визнають тільки Його голос.
У Євангелії є й інші образи 

Церкви. Це і образ невода, в який 
потрапляє безліч великих і ма-
лих риб (див. Євангеліє від Ма-
тея 13, 47-50), і образ закваски, 
що піднімається разом із тістом 
(див. Євангеліє від Матея 13,33). 
Всі вони говорять нам про ве-
лику силу, яку знаходить люди-
на в Церкві на своєму шляху 
до Бога, і від якої вже довіку не 
може відмовитися. Але головне, 
що ми можемо винести з Єван-
гелія, - вказівка на дивовижну, 
таємничу, невидиму єдність 
з Христом та один з одним.
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Думаю, більшість людей у 
своєму житті зустрічалися з 
твердженням, що потрібно 
ходити до Церкви. Можливо 
нам про це говорили батьки, 
друзі, а можливо цю думку ми 
випадково почули чи прочи-
тали. Однак питання полягає 
не тільки в тому чи потрібно 
ходити до Церкви, але й для 
чого це робити? Напевно, ми 
неодноразово ставили його 
перед собою. (Можна попро-
сити людей піднести руку 
тих, які над цим задумува-
лися). Якщо б ми спробували 
зясувати причини, котрі спо-
нукають людей відвідувати 
богослужіння, то зустрілися 
б з величезною кількістю різ-
них думок. Дехто приходить 
до храму в основному зара-
ди естетичного задоволен-
ня: щоб послухати як співає 
хор, подивитися на розпис 
чи поспостерігати за тим, як 
служить священик. Для цієї 
категорії людей відправа —
це щось на зразок вистави 
в театрі чи концерту в філар-
монії. Дехто ходить виклю-
чно через обов’язок, мовляв 
треба віддати Богові Боже, 
а кесареві кесареве. Є також 
категорія  людей, можливо, 
найчисельніша, які ідуть до 
храму тільки тоді, коли щось 
посвячують (воду, свічки, ко-
шики...), або тоді, коли треба 

Ùî òàêå Öåðêâà 
àáî äëÿ ÷îãî íàì 

ïîòð³áíà ñï³ëüíîòà? 
похрестити дитину чи взя-
ти шлюб. В їхній свідомості 
Церква є чимось на зразок 
бюра ритуальних послуг. Цей 
список можна було б продов-
жувати далі. Однак в глибині 
серця ми відчуваємо, що пе-
рераховані вище причини 
не можуть бути основними, 
а розум продовжує запиту-
вати: чому ж ми все-таки 
маємо ходити до Церкви, 
що є основним мотивом для 
цього?  Для того, щоб від-
повісти на це питання, по-
трібно найперше зрозуміти, 
що таке церква?     Якщо на-
віть поставити це питання 
людям, які щойно були на 
богослужінні, то більшість із 
них скаже, що церква — це 
споруда відповідної архітек-
тури, де намальовані ікони 
і де священик відправляє 
Службу Божу.   Це означення 
добре підходить для поняття 
храму, в той же час церква—
це щось більше, крім того  
церква може і не мати хра-
му (наприклад як це було в 
часи підпілля УГКЦ, Літургії 
служилися по домах), а може 
бути так, що є храм, а не має 
церкви. Тоді, що таке Церква? 
В Святому Письмі є багато 
прообразів і аналогій, котрі 
допомагають нам зрозуміти 
це поняття. Розглянемо деякі 
з них. Катехизм Католицької 

Церки говорить нам:  
“Слово «Церква» [έκκλησία 

(еклесія), від грецького έκкαλεĩν 
«викликати»] означає «скли-
кання». Воно означає на-
родні збори, звичайно, релі-
гійного характеру. Це термін 
дуже часто зустрічається у Ста-
рому Завіті, вживається грецькою 
мовою для означення зібрань 
вибраного народу перед Бо-
гом, переважно зібрань біля 
гори Синай, де Ізраїль отри-
мав Закон і був установле-
ний Богом як Його святий 
народ... Називаючи себе 
«Екклесією», перша спільно-
та тих, що вірили у Христа, 
визнає себе спадкоємницею 
цього зібрання. У ній Бог 
«скликає» Свій Народ зі всіх 
сторін світу. Термін Κυριακή, 
похідними від якого стали 
сhurch (англ.), Кirche (нім.), 
означає «та, що належить Го-
сподеві».

У мові християн слово 
«Церква» означає літургій-
не зібрання, а також місцеву 
спільноту... або цілу вселенсь-
ку спільноту віруючих... Ці 
три значення насправді є не-
віддільними. 

Отже, «Церква» - це Народ, 
що його Бог збирає з цілого 
світу...» (ККЦ.771-772)

Орест Григорчак
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Ми завжди думаємо, що 
Церква - це просто Божий дім.

Божий дім (грец. «наос» - «ко-
рабель») - це будівля, чи храм, 
що приймає в себе Церкву. 
Будівля споруджена з каменю, 
камінь - це речовина, а Церкву 
становлять люди, а також анге-
ли, - «живе каміння», як про це 
говорить Симон-Петро (див. 
ІПет. 2,5): а він мав повне пра-
во так говорити, бо саме йому 
Христос дав друге ім’я «Петро» 

Öåðêâà 
×èì Âîíà íå º

(тобто камінь або скеля). Бо ж 
після того, як Симон сказав Ісу-
сові: «Ти Христос, Бога живого 
Син» (Мт. 16,16), той закликав 
його стати «живим каменем», 
поставленим на «камінь наріж-
ний», яким є сам Христос 
(ІПет. 2,6-7). Тоді Ісус сказав 
Симонові: «Ти - Петро-скеля, 
і я на цій скелі [тобто на тобі, 
що визнаєш мене Христом та 
Сином Божим] збудую мою 
Церкву» (Мт. 16,18), - Церкву, що 

складатиметься із усіх живих 
скель, які, наслідуючи Симо-
на-Петра, віруватимуть у  Нього  
як у Христа і Бога.

Церква - це не тільки зібран-
ня апостолів, єпископів і свя-
щеників, які продовжують діло 
Христа. 

Єпископ є єпископом лише 
тоді, коли він стає єпископом на-
роду чи міста. Він не може бути 
єпископом сам-один, як голова 
не може існувати без тіла. Рівно 
ж священик має перебувати на 
службі в парафії чи в монастирі. 
Отець називається отцем тоді, 
коли у нього є діти.

Öåðêâà 
×èì Âîíà º

Церква - це зібрання всіх уч-
нів Господа Ісуса - чи вони ще 
живуть на землі, чи перебува-
ють вже в домі Отця, - об’єд-
наних навколо Учителя. Слово 
Церква (грец. «екклезія», в дав-
ніх Атенах означало зібрання 
громадян).

Виникає питання: "Якщо 
Господь вознісся на небо, 
як можуть Його учні на 
землі об’єднатися навколо 
Нього?".

Там, де є Святий Дух, там та-
кож є і Син; тут не можна заб-
увати обітницю Христа під час 
вознесіння: «Я з вами по всі дні 
аж до кінця віку» (Мт. 28,20). 
Яким чином Він є з нами?

Своїм Святим Духом, оскіль-
ки Він, як ми вже говори-
ли, нагадує нам все, що 

Ісус сказав (див. Ів. 14,26), 
звіщає нам усе, що візьме 
з Ісусового (див. Ів. 16,15) 
і свідчить про Нього (див. 
Ів. 15,26). 

Святий Дух уприсутнює 
Христа. Коли Дух зійшов 
на зібрання вірних у день 
П'ятидесятниці, воно стало 
місцем присутності Слова, 
стало Церквою.

П'ятидесятницю можна 
порівняти з Благовіщен-
ням, а Церкву - з Дівою 
Марією. Тобто, у день 
Благовіщення через дію 
Святого Духа (див. Мт. 1,18) 
«Слово стало тілом» (Ів. 
1,14) - Ісус замешкав у лоні Діви 
Марії.

У день П'ятидесятниці 
так само через дію Свя-

того Духа, що зійшов у 
вигляді вогняних язиків, 
Слово оселилося у лоні 
Церкви, й вона поча-
ла проголошувати Боже 
слово, щоб благовістити 
воскресіння: Церква несе 
Слово й проповідує Сло-
во, як Діва виносила й по-
родила Його. 

І це Слово - це Той  - Хтось, 
це Логос (Слово), це Бог, що 
промовляє до нас, це Син, 
присутній у Церкві, як Він 
був присутній у лоні Діви.

Таким чином, від часу 
П'ятидесятниці Святий Дух 
творить Церкву, тобто робить 
зібрання вірних місцем при-
сутності Христа воскресного.

«Істинно кажу вам... де двоє 
чи троє зібрані в моє ім’я, там 
я серед них» (Мт. 18,19-20).
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Ще в Старому Завіті Бог обі-
цяв: «Ось який завіт я створю 
з домом Ізраїля після тих днів, 
- слово Господнє: Вкладу за-
кон мій у їхнє нутро і напишу 
його у них на серці. Я буду їхнім 
Богом, вони ж моїм народом” 
(Єр.31,33). У Новому Завіті апо-
стол Петро говорить про це, як 
про реальність, котра вже здій-
снилася. «Ви ж - рід вибраний, 
царське священство, народ 
святий, люд, придбаний на те, 
щоб звістувати похвали того, 
хто вас покликав з темряви у 
дивне своє світло; ви, колись - не 
народ, а тепер народ Божий, 
непомилувані, а тепер помилу-
вані” (І Пет. 2). В який же спосіб 
людина стає частиною Божого 
народу? Відповідь дає ККЦ:  

«Членом цього Народу лю-
дина стає не через фізичне 
народження, а через народ-
ження «з висоти», «з води та 
Духа» (Ів. 3,3-5), тобто через 
віру в Христа і Хрещення” 
(ККЦ.782). 

Через хрещення ми очищує-
мося від первородного гріха, 
помираємо для світу, щоб 
жити новим життям для Бога: 
«Чи ж ви не знаєте, що всі ми, 
що в Христа Ісуса охрестили-
ся, у смерть Його хрестилися? 
Ми поховані з Ним через Хре-
щення на смерть, щоб, як Хри-
стос воскрес із мертвих славою 
Отця, і ми теж жили новим 
життям» (Рим. 6, 3-4). Хре-
щення є нашим  «паспортом» 

Öåðêâà — öå 
íàðîä Áîæèé

громадянина (громадянство: 
християнин) народу Божого. 
Ісус заповідав Своїм апосто-
лам проповідувати Євангеліє 
і хрестити людей. «Ідіть же 
по всьому світу та пропові-
дуйте Євангелію всякому 
творінню.  Хто увірує й охре-
ститься, той буде спасенний; 
а хто не увірує, той буде осуд-
жений» (Мр. 16,15-16). З цих 
слів стає зрозумілим, що На-
родом Божим є всі ті, хто охре-
щений і вірить в Ісуса Христа. 
На жаль, серед цього народу 
немає єдності через силу люд-
ського гріха і амбіцій. 

«Насправді «у цій одній та 
єдиній Божій Церкві від почат-
ку виникали певні поділи, що їх 
Апостол всіляко відкидав як гід-

ні осуду; упродовж наступних 
століть виникають більші 
розколи, внаслідок чого значні 
громади відділилися від повно-
го спілкування з католицькою 
Церквою, іноді не без вини лю-
дей з одного і з іншого боку»... 
Поділи, які ранять єдність Тіла 
Христового..., не виникають 
без гріхів людей: «Там, де є гріх, 
там також є множинність, 
там - схизми, там єресі, там - 
незгоди; але там, де є чеснота, 
там є і єдність, там є і злагода, 
завдяки якій усі віруючі мають 
одно тіло й одну душу» (Ориген, 
Проповіді на Єзекиїла, 9, 1) (ККЦ. 
718)

В результаті Церква вияви-
лася поділена на різні конфесії: 
католики, православні, про-
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тестанти. І хоча є багато кон-
фесій, та Церква одна - Хри-
стова. Розбіжності , які існують 
між нами, не мають заважати  
називати один одних братами, 
адже Божа воля, щоб ми були 
єдині: «Ще й інші вівці я маю, 
що не з цієї кошари. Я і їх мушу 
привести, і вчують вони мій 
голос, - і буде одне стадо й один 
пастир!» (Ів. 10,16). Ісус молив-
ся: «Та не лиш за цих молю, але 
і за тих, які завдяки їхньому 
слову увірують в мене, щоб усі 
були одно, як ти, Отче, в мені, 
а я в тобі, щоб і вони були в нас 
об'єднані» (Ів. 17,20-21)

Катехизм Католицької Церк-
ви з цього приводу каже на-
ступне: 

«Ті, що народжуються нині 
у спільнотах, які походять 
від таких поділів, і «живуть 
вірою в Христа, не можуть 
бути звинувачені у грісі роз-
брату, і католицька Церква 
оточує їх братерською по-
шаною та любов'ю (...). 

Виправдані вірою, отри-
маною в Хрещенні, поєднані 
з Христом, їх справедливо 
називають християнами, 
а сини католицької Церкви 
справедливо визнають їх бра-
тами в Господі»... 

На жаль, часто ми схильні 
радше критикувати і цькувати 
один одного через розбіжності 
у поглядах, ніж шукати поро-
зуміння. В результаті, замість 
того, щоб воювати проти 
гріха та диявола, ми воюємо 
один проти одного. Від цього 
Церква  слабне. Апостоли теж 
колись мали подібну пробле-
му: вони  заборонили одному 
чоловікові виганяти бісів  з тієї 

причини, що він з ними не хо-
дить. Ісус дав негативну оцінку 
таким діям. «Йоан же сказав 
до нього: «Учителю, ми бачи-
ли одного, що твоїм ім'ям бісів 
виганяє, але не ходить з нами, 
то ми заборонили йому, - не хо-
дить бо з нами». Ісус же мовив: 
«Не бороніть йому. Немає бо 
такого, хто робив би чуда моїм 
ім'ям та міг би незабаром мене 
лихословити. Бо хто не проти 
нас, той за нас» (Мр. 9). Отож 
ми маємо прикласти всіх зу-
силля, щоб знищити розбрат 
і непорозуміння між христия-
нами. Це не означає відмови-
тися від істини, лише навчити-
ся любити інших, навіть, якщо 
вони мають інші погляди. Як 
сказав свого часу блаженний 
Августин: «У головному - єдність, 
у другорядному - свобода, у всьому 
- любов!»  

Говорячи про Церкву як про 
Божий народ, потрібно заува-
жити, що до неї належать не 
тільки люди, котрі в цей час 
живуть на Землі, але також 
ті, які померли і зараз перебу-
вають або в чистилищі, або в 
Небі. Для Бога людина є живою 
навіть після її фізичної смерті: 
«А про мертвих - що вони вос-
креснуть - хіба ви не читали 
про той кущ в книзі Мойсея, як 
ото Бог сказав до нього: Я - Бог 
Авраама, Бог Ісаака й Бог Яко-
ва!  Він Бог не мертвих, а жи-
вих» (Мр. 12,27). Ця правда дає 
нам підстви вірити, що душі, 
які відійшли у вічність, можуть 
молитися та заступатися за нас, 
а ми за них. Звідси і випливає 
практика молитви за душі в 
чистилищі і до святих. Святий 
Домінік казав: «Не плачте, я 

буду вам кориснішим після своєї 
смерті і допоможу вам більше, 
ніж за свого життя», а Свята 
Тереза від Дитятка-Ісуса: «Моїм 
постійним заняттям на небі 
буде творити добро на землі». 
ККЦ говорить нам про три 
стани Церкви: подорожуюча 
(ми з вами), терпляча (Чи-
стилище), прославлена (Небо): 
«Три стани Церкви. Очікую-
чи, коли Господь прийде у Своїй 
величі, у супроводі ангелів,  
коли після знищення смерті 
все Йому буде підкорене, одні з 
Його учнів продовжують свою 
мандрівку на землі; інші, завер-
шивши своє життя, ще дорозі, 
очищуються; а ще інші у славі 
споглядають «у повному світлі 
одного Бога у трьох Особах та-
ким, яким Він є» ... «Зв'язок тих, 
які ще в дорозі, зі своїми брата-
ми, що спочили в мирі Христа, 
не знає найменшої перерви; на-
впаки, згідно з незмінною вірою 
Церкви такий зв'язок навіть 
зміцнюється через обмін ду-
ховними дарами» ... «Будучи 
глибше з'єднаними з Христом, 
мешканці неба причиняються 
до більшого зміцнення Церкви у 
святості (...). Вони не переста-
ють заступатися за нас перед 
Отцем, приносячи Йому в дар 
свої заслуги, здобуті на землі 
через єдиного Посередника між 
Богом і людьми - Ісуса Христа 
(...) Так їхня братерська тур-
бота є найбільшою допомогою 
у наших немочах» (ККЦ.954-
956) 

Орест Григорчак
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З чого ми можемо поча-
ти визначення Церкви? Чи 
не з питання про її святість? 
Звідусіль можемо почути 
закиди, що тільки, смію-
чись, можна назвати Церкву 
святою, знаючи хоч трохи її 
історію. Ми звинувачуємо 
Церкву у брехні, в насильстві, 
обмані і прямих злочинах. 
Але, кажучи так, чи уявляє-
мо ми собі правдиву науку 
про святість Церкви? Невже 
свята Церква - це Церква, 
яка складається із одних 
безгрішних людей? Невже 
тяжкі гріхи окремих пред-
ставників Церкви, хоча б із 
складу ієрархії, можуть бути 
названі гріхами Церкви? Це 
не гріхи Церкви, а їхні гріхи пе-
ред Церквою. Чи можемо ми 
вказати хоча б одну постанову 
церковного собору, яка була 
б «гріховною», чи хоча б одну 
церковну Тайну, чи обряд, чи 
правило, які містили б у собі 
«брехню, обман і злочин»? 
Святість Церкви не є святі-
стю окремих людей. 

Отже, що означає, що Церк-
ва свята, коли ми бачимо, що 
в історії Церкви «було нема-
ло труднощів, проблем, тем-
них періодів»? «Як може бути 
Церква святою, коли вона 
складається із людських істот, 
із грішників? Чоловіків-гріш-
ників, жінок-грішниць, 
священиків-грішників, мо-
нахинь-грішниць, єписко-
пів-грішників, Папи-гріш-
ника... Як така Церква може 

Öåðêâà ñâÿòà ³ ãð³øíà...

бути святою?» - запитує 
Папа Франциск. Зразу ж він 
пропонує шукати відповідь 
в Посланні святого апостола 
Павла до Ефесян.    

Апостол народів, взявши 
за приклад родинні відноси-
ни, стверджує, що: «Христос 
полюбив Церкву й видав Себе 
за неї, щоб її освятити» (Еф. 
5,25). «Це означає, - пояснює 
Святіший Отець, - що Церк-
ва свята, тому що вона бере 
свій початок від Бога, Котрий 
ніколи не залише її у владі 
темряви і зла. Вона є святою, 
бо Ісус Христос, Святий Син 
Божий, нерозривно з'єдна-
ний з нею. Вона є святою, 
тому що її веде Святий Дух, 
очищає її, перемінює, обнов-
ляє». Отже, Церква свята не 
завдяки нашим заслугам, але 
через те, що її такою робить 
Бог.

«Ми - Церква грішників, - 
продовжує Папа, - і як гріш-
ники, ми покликані дозволи-
ти, щоб Бог нас перемінив, 
обновив і освятив». 

Але існує також «інша спо-
куса», яка стверджує, що 
«Церква є Церквою тільки 
для чистих», тих, які послі-
довні в своїй поведінці, а всіх 
інших потрібно усунути. Про-
те, це зовсім не так, «Церква, 
яка є святою, не виключає 
грішників». Вона, навпаки, 
кличе всіх прийняти мило-
сердя Небесного Отця.

 Хтось може сказати: «Я та-
кий великий грішник, то як я 
можу відчувати себе части-
ною Церкви?». Такій людині 
Святіший Отець відповідає, 
що ніхто не є безгрішним. 
Господь чекає кожну люди-
ну, Він хоче почути від нас: 
«Прости! Допоможи! Пе-
реміни моє серце». І Господь 
чекає нас в Церкві «не як без-
жалісний суддя, але як отець 
із євангельської притчі», Він 
один може перемінити серце. 
Отже, Церква не стає домом 
небагатьох, але - всіх, де всі 
можуть освятитися. «Церква 
подає всім можливості йти 
дорогою святості, бо такою 
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має стати дорога християни-
на», - сказав Папа, підбадьо-
рюючи нас. 

Церква - це лікарня, яка 
зцілює своєю святістю люд-
ські душі, тому що не тільки 
святі і досконалі, але немічні 
і грішні люди її утворюють. 
Церква свята тільки тому, 
що її глава - Христос. Тому, 
що вона посудина, яка вмі-
щує благодатні дари Святого 
Духа в своїх Святих Тайнах, 

тому що вона подає людсь-
кій душі все необхідне для 
спасіння і досягнення свя-
тості, тому, що вона є правди-
вим Тілом Христа, де вірні з'єд-
нані в таємничу живу єдність 
любові, тому, що все, що є в 
них святе, це все тримається 
в тілі Церкви, тому що вона 
не відкидає грішні душі, веде 
їх до досконалості, не відки-
дає і тих, хто в кожнім своїм 
гріху відходить від Церкви, 

вона обмиває таких людей 
та знову з'єднує в Тайні По-
каяння і в Божественній Євха-
ристії. Те, що ми називаємо 
«гріхами Церкви», несумісне 
з розумінням святості, - є грі-
хи окремих її представників, 
які не можуть Святу Церкву 
зробити грішною, тому що, 
знаходячись в гріхах, вони 
перебувають у роз'єднанні із 
Церквою.  

Îìåëÿí Êîâ÷ - 
ñâÿùåíèê êîíöòàáîðó 

Ìàéäàíåê
Омелян Ковч - греко-католи-

цький священик, але в першу 
чергу,  Людина, яка служить взір-
цем для усіх поколінь. Він був па-
тріотом та відданим служінню 
Богові, а його віра залишалась 
незламною навіть у найскладні-
ших життєвих ситуаціях. 

Він народився 20 серпня 1884 
році у сім'ї священика у найбіль-
шому гуцульському селі - Кос-
мачі Косівського району, що на 
Івано-Франківщині. Упродовж 
1905-1911 рр. навчався в Римсь-
кій колегії святих Сергія і Вакха. 

У 1910 р. одружився з донь-
кою буковинського священика 
Марією-Анною Добрянською. 
Наступного року прийняв 
ієрейські свячення з рук єпи-
скопа Григорія Хомишина та 
розпочав душпастирську пра-
цю у Підволочиську, 1912 р. 
виїхав до Боснії, щоб служити 
серед українських греко-като-
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ликів в окрузі Прієдор. 
Під час Першої світової війни 

отець Ковч повернувся в Гали-
чину, на Рогатинщину, а в 1919 
році став капеланом Україн-
ської галицької армії. Після 
об'єднання УГА з армією УНР 
під час боїв він потрапив у ра-
дянський полон, з якого йому 
вдалося втекти. 

Повернувшись в Галичину, 
Ковч був арештований поля-
ками та відправлений до кон-
центраційного табору.

Після звільнення із поль-
ського концтабору протягом 
20 років Омелян Ковч жив та 
душпастирював в Переми-
шлянах. У 1922 р. його призна-
чено парохом цього міста. 

На той час Перемишляни 
були містечком трьох націо-
нальностей - української, поль-
ської, єврейської. Отець Ковч 
доклав чималих зусиль аби 
допомогти українцям самоі-
дентифікуватися: він залучив 
кошти на відбудову храму, за 
його ініціативою споруджені 
читальня "Просвіти" і коопера-
тив у селі Коросні. 

Польській владі діяльність 
та погляди українського свя-
щеника не подобалися. У домі 
Омеляна Ковча часто відбува-
лися поліцейські ревізії (упро-
довж 1925-1934 рр. було про-
ведено майже 40 обшуків), на 
пароха накладали короткотри-
валі арешти та стягували гро-
шові штрафи. 

Під час окупації Галичини ра-
дянськими військами у 1939 р. 
священик і надалі відкрито від-
стоював права людей, наскіль-
ки це було можливо боронив 
своїх сусідів. Часто парафіяни 

не розуміли свого пароха. 
Вважаючи, що настав час 

помститися за кривди поль-
ського окупаційного режиму, 
вони робили спроби відібра-
ти майно у поляків, проте 
отець Ковч засуджував такі 
дії, що їх заохочувала радян-
ська влада. 

Зарештований НКВД Оме-
лян Ковч уникнув можливої 
смерті завдяки бомбардуван-
ню на початку німецько-ра-
дянської війни - це дозволило 
отцю утекти з-під арешту. 

Коли в Перемишляни увій-
шли нацисти й почали масо-
ве винищення євреїв, о. Ковч 
звернувся із закликом не спі-

впрацювати з новою владою та 
не брати участі в антиєврейсь-
ких акціях наперекір нацист-
ським постановам, хоча за до-
помогу євреям нацисти карали 
смертю. 

Виявом особистої муж-
ності панотця було укривання 
євреїв, особливо дітей. Уряту-
вати їх від неминучої загибелі 
допомагали фальшиві свідо-
цтва про хрещення, що при-
сипляли пильність нацистів та 
поліцаїв. 

Хоч хрещення євреїв було 
небезпечним, усе ж о. Ковч 
свідомо й відкрито їх хрестив. 
До о. Ковча звернулося за різ-
ними даними від 600 до 2000 
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євреїв. 

Багато було серед них таких, 
які йшли на це без релігійних 
переконань, лише в надії на 
порятунок. Різні священики 
остерігали о. Ковча, радили пу-
блічно і громадою не хрестити. 

Син Омеляна Ковча Мирон 
згадував, що він також про-
сив батька, аби той утримався 
від хрещення євреїв: "Я кажу 
татові, - чого ті жиди ще при-
ходять, чей же бачать, що хре-
щені, що не хрещені - німці не бе-
руть того до уваги, а вбивають 
усіх їх поголовно, мало того, що 
виловлюють давніше хрещених, 
аж до четвертого і п'ятого по-
коління жидівського походження, 
а тата їхні охрещення наража-
ють на прикрощі з боку німець-
кої поліції".

30 грудня 1942 р. о. Ковча 
арештувало гестапо. 

Допитували його у тюрмі на 
Лонцького у Львові. Від отця 
вимагали визнання вини і від-
мови від подальшого хрещен-
ня євреїв, а також відмови від 
протестів засудження дій на-
цистської влади. Але він зали-
шився несхитним. 

Родина та знайомі робили 
все можливе, щоб звільнити 
його із в'язниці. До цієї спра-
ви навіть долучився особисто 
митрополит Андрей Шепти-
цький. Але клопотання про 
порятунок о. Омеляна були 
безуспішні. У в'язниці отець 
правив Літургію.

Після відмови підписати зо-
бов'язання про відмову допо-
магати іншим о. Ковча в серпні 
1943 р. перевезли до концтабо-
ру "Майданек" біля Любліна, де 
він отримав №2399. 

Перебування у концентра-
ційному таборі він вважав 
місіонерством. Тут о. Омелян 
ніс зневіреним віру, надію, 
любов, ділився просфорою, 
сповідав, причащав, хрестив. 
Як духовна особа, він служив 
усім людям, незалежно від 
їхнього походження та кон-
фесійної приналежності.

Отець Омелян в одному із ли-
стів до рідних писав: "Я розумію, 
що стараєтеся про моє визво-
лення. Але я прошу вас не робити 
нічого в цій справі. Учора вони 
вбили тут 50 чоловік. Якщо я не 
буду тут, то хто допоможе їм 
перейти ці страждання?... 

Я дякую Богові за Його добро-
ту до мене. Окрім неба, це єдине 
місце, де я хотів би перебува-
ти. Тут ми всі рівні - поляки, 
євреї, українці, росіяни, латиші, 
естонці. 

З усіх присутніх я тут оди-
нокий священик... Тут я бачу 
Бога, який єдиний та однаковий 
для всіх, незалежно від релігій-
них відмінностей, що існують 
між нами. ...Коли я відправляю 
Службу Божу, всі вони разом 
моляться." 

В іншому листі до близьких 
він написав: "Моліться за тих, 

хто створив цей концтабір та 
цю систему. Вони є одинокими, 
хто потребує молитов... Нехай 
Господь помилує їх".

За офіційними даними, в'я-
зень №2399 помер 25 березня 
1944 р. від флегмони (гостро-
го гнійного запалення) правої 
ноги.

Про отця Омеляна Ковча 
широкий світ довідався, коли 
Папа Іван Павло ІІ проголо-
сив його блаженним муче-
ником під час своєї подорожі           
в Україну 9 вересня 1999 р. 

Єврейська Рада України 
присвоїла о. Ковчу звання 
"Праведник України", а 2009 
року його визнано покрови-
телем усіх священиків УГКЦ. 

Пам'ять блаженного священ-
номученика Омеляна Ковча 
вшановуємо 27 червня.

Люди та Церква про нього 
не забувають: у музеї "Тюрма 
на Лонцького" вшановують 
пам'ять про ув'язненого свято-
го, у Польщі - зняли фільм "В'я-
зень Майданeка", а на Переми-
шляншині - малюють ікони та 
встановили пам'ятник.

Василь Білас 
http://www.istpravda.com.ua/
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1. Як і наші шановані попе-
редники Папа Павло VI і Все-
ленський Патріарх Атенагорас 
зустрічалися тут у Єрусалимі 
п’ятдесят років тому, також і 
ми, Папа Франциск та Варто-
ломей, Вселенський Патріарх, 
вирішили зустрітися на Святій 
Землі, «де наш спільний Від-
купитель Господь Ісус жив, на-
вчав, помер, воскрес і вознісся 
на небо, звідки послав Святого 
Духа на Церкву, яка народжу-
валася» (Спільне комюніке Папи 

Ïàïà Ôðàíöèñê òà Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é 

ó ªðóñàëèì³ ï³äïèñàëè ñï³ëüíó

Äåêëàðàö³þ ïðî ïðÿìóâàííÿ äî ºäíîñò³
За повідомленням Радіо Ватикан, 25 травня 
2014 року Папа Франциск та Вселенський Кон-
стантинопольський Патріарх Варфоломій І, 
зустрічаючись у Єрусалимі, підписали Спільну 
декларацію наступного змісту:

Павло VI і Патріарха Атенаго-
раса, оприлюднене після зустрічі 
6 січня 1964 р.). Ця наша зустріч, 
чергове побачення єпископів 
Церков Риму і Константино-
поля, заснованих двома бра-
тами-апостолами Петром та 
Андрієм, є для нам джерелом 
великої духовної радості й дає 
нам нагоду призадуматися над 
глибиною та природою існу-
ючих між нами зв’язків, що 
є плодом шляху, сповненого 
благодаті, під час якого Господь 

провадить нас, починаючи від 
того благословенного дня п’ят-
десятирічної давності.

2. Наша сьогоднішня брат-
ня зустріч є новим, необхідним 
кроком на шляху до єдності, до 
якої нас може привести лише 
Святий Дух: до сопричастя у 
законних відмінностях. З жи-
вою вдячністю згадуємо кро-
ки, які Господь уже дозволив 
нам здійснити. Обійми, якими 
тут, у Єрусалимі, обмінялися 

Там, де Церква, там і Дух 
Божий, а там, де Дух Бо-
жий, там і Церква у всій 
благодаті. 

(Святий Іриней)

Церква - одна, хоч тво-
рить її безліч Церков, 
число яких зростає тією 
мірою, якою Вона стає 
дедалі більше плідною. Є 
багато Церков, а поза тим 
- лише одна Церква. 

(Св. Кипріян Картагенський)

Людина не може мати 
Бога за Отця, якщо вона 
не має Церкву за Матір. 

(Св. Кипріян Картагенський)

Церква - більша за землю і 
небо, це новий світ, у яко-
му Христос - сонце. 

(Святий Амвросій)

Тіло Христове, в якому 
християни єднаються у 
хрещенні, стає ко-рінням 
нашого воскресения і на-
шого спасіння. 

(Святий Атанасій)

Церква - це земний рай, в 
якому живе і діє небесний 
Бог.

(Герман, Партріярх Констан-
тинопольський)

Ñâÿò³ Îòö³ Ïðî Öåðêâó
Церква (...) - це велике 
вікно, через яке Сонце 
Правди проникає у світ 
темряви. 

(Микола Кавасила)
На Церкву не перестають 
нападати, а вона - пере-ма-
гати... Чим сильніше на неї 
нападають, тим більше вона 
росте. Хвилі розбиваються, а 
скеля стоїть непорушно... Хто 
нападає на Церкву, той погу-
бить самого себе, а Церква 
стане ще сильнішою. Хто ата-
кує її, той руйнує власні сили 

(св. Іван Золотоустий, 
Після вигнання).
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Папа Павло VI і Вселенський 
Патріарх Атенагорас, після 
багатьох століть мовчанки, 
приготували шлях до жесту 
надзвичайної ваги – усунення 
із пам’яті та з Церкви рішень 
про взаємні екскомуніки з 1054 
року. Продовження цього стали 
візитами в осідках Риму та Кон-
стантинополя, часті листовні 
контакти, і, згодом, рішення 
святої пам’яті Папи Івана Пав-
ла ІІ та Патріарха Дімітроса 
розпочати богословський діа-
лог істини 
між като-
ликами і 
православ-
ними. Про-
тягом цих 
років Бог, 
джер е л о 
всього миру 
та любові, 
навчив нас 
сприймати 
одні одних, 
як членів 
тієї самої християнської роди-
ни, відданої одному Господеві 
і Спасителеві Ісусові Христові, 
та любити одні одних. Таким 
чином, ми можемо ісповідува-
ти нашу віру в те саме Христо-
ве Євангеліє, як воно було от-
римане від апостолів, виражене 
та передане нам Вселенськими 
Соборами та Отцями Церк-
ви. Повністю усвідомлюючи 
те, що ми ще не досягли мети 
повного сопричастя, сьогодні 
ще раз підтверджуємо наше 
зобов’язання і далі разом пря-
мувати до єдності, про яку Го-
сподь Ісус молив Отця: «Щоб 
усі були одно» (Ів 17,21).

3. Добре усвідомлюючи, 
що ця єдність виражається у 
любові до Бога і до ближнього, 
прагнемо того дня, коли, на-
решті, разом візьмемо участь 
у Євхаристійному бенкеті. На 
нас, як на християнах, спочи-
ває обов’язок приготуватися до 
отримання цього дару Євхари-
стійного сопричастя, відповід-
но до повчань святого Іринея 
Ліонського, через визнавання 
однієї віри, постійну молит-
ву, внутрішнє навернення, 

оновлення життя та братерсь-
кий діалог (Adversus haereses, 
IV,18,5. PG 7, 1028). Досягнув-
ши ту мету, до якої ми спрямо-
вуємо наші сподівання, ми вия-
вимо перед світом Божу любов 
і, таким чином, будемо визнані 
справжніми учнями Ісуса Хри-
ста (пор. Ів 13,35).

4. Для осягнення цієї мети 
фундаментальний внесок у 
шукання повного сопричастя 
між католиками та православ-
ними вносить богословський 
діалог, який веде Міжнарод-
на змішана комісія. Під час 
періоду Папів Івана Павла ІІ 
та Венедикта XVI і Патріарха 

Димітріоса, поступ, здійсне-
ний нашими богословськими 
зустрічами, був вагомим. Сьо-
годні бажаємо висловити нашу 
високу оцінку отриманим ре-
зультатам, як також зусиллям, 
які тепер здійснюються. Мова 
не йде про виключно теоретич-
ну дію, але про практикування 
в істині та любові, яке вимагає 
дедалі глибшого пізнавання 
взаємних традицій, щоб їх зро-
зуміти і від них вчитися. Тому, 
ще раз стверджуємо, що бого-

словський 
діалог не 
займається 
пошуком 
мінімаль-
ного спіль-
ного бого-
словського 
знаменника 
для досяг-
нення ком-
промісу, але 
ґрунтується, 
радше, на 

поглибленні цілісної істини, 
яку Христос дарував Своїй 
Церкви, і яку ми, спонукувані 
Святим Духом, не перестаємо 
старатись якомога краще пізна-
вати. Отож, спільно стверджує-
мо, що наша вірність Госпо-
деві вимагає братньої зустрічі 
та справжнього діалогу. Цей 
спільний пошук не віддаляє від 
істини, а, швидше, через обмін 
дарами, під проводом Святого 
Духа приведе нас до повноти 
істини (пор. Ів 16,13).

5. Хоч ми ще перебуваємо 
на шляху до повного сопри-
частя, вже від тепер ми маємо 
обов’язок давати спільне свід-
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чення Божої любові до всіх, 
співпрацюючи на служінні 
людству, особливо в тому, що 
стосується захисту гідності 
людської особи на кожному 
етапі її життя й святості сім’ї, 
що ґрунтується на подружжі, 
поширення миру та спільно-
го добра, відповіді на злидні, 
які не перестають бичувати 
наш світ. Визнаємо, що слід 
постійно боротися з голодом, 
бідністю, неписьменністю, 
несправедливим розподілом 
благ. Нашим обов’язком є до-
кладати зусилля для того, щоб 
спільно будувати справедливе 
та гуманне суспільство, в яко-
му ніхто не почуватиметься 
виключеним чи відкиненим.

6. Ми глибоко переконані, 
що майбутнє людського роду 
залежить також від того, як ми, 
в мудрий та сповнений любові 
спосіб, справедливо та чесно 
зуміємо захистити дар творін-
ня, ввірений нам Богом. Тому з 
жалем визнаємо несправедли-
ве визискування нашої плане-
ти, що є гріхом перед Божими 
очима. Ще раз підтверджує-
мо нашу відповідальність та 
обов’язок зростати у почут-
тях покори й поміркованості, 
щоб усі відчули необхідність 
шанувати створіння та дбай-
ливо його охороняти. Разом 
стверджуємо спільне зобов’я-
зання пробуджувати сумління 
стосовно охорони сотвореного 
світу, звертаємося із закликом 
до всіх людей доброї волі шу-
кати таких способів життя, 
щоб було якомога менше мар-
нотратства та якомога більше 
поміркованості, виявляючи 

якнайменше захланності і як-
найбільше великодушності 
для того, щоб захистити Божий 
світ та добро Його люду.

7. Крім того існує невід-
кладна потреба ефективної та 
зобов’язуючої співпраці між 
християнами з метою повсюди 
забезпечити право прилюдно 
виражати свою віру та зустрі-
чати справедливе ставлення, 
сприяючи внескові, який хри-
стиянство не перестає давати у 
сучасні суспільство та культу-
ру. У зв’язку з цим закликаємо 
всіх християн підтримувати ав-
тентичний діалог з юдаїзмом, 
ісламом та іншими релігійни-
ми традиціями. Байдужість та 
взаємне незнання можуть при-
вести лише до недовір’я, і, на 
жаль, навіть до конфлікту.

8. Із цього Святого Міста 
Єрусалиму прагнемо вислови-
ти нашу глибоку стурбованість 
становищем християн на 
Близькому Сході та їхнім пра-
вом залишатися повноправ-
ними громадянами своєї бать-
ківщини. Звертаємо сповнену 
довіри молитву до Всемогут-
нього і Милосердного Бога за 
мир у Святій Землі та на всьо-
му Близькому Сході. Особливо 
молимось за Церкви Єгипту, 
Сирії та Іраку, які зазнали вели-
ких страждань задля недавніх 
події. Заохочуємо всі сторони, 
незалежно від їхніх релігійних 
переконань, до дальшої праці 
над примиренням та справед-
ливим визнанням прав народів. 
Ми глибоко переконані в тому, 
що не зброя, а діалог, прощення 
та примирення є єдиними засо-
бами, якими можна досягти 

мир.
9. В історичному контексті, 

позначеному насильством, бай-
дужістю та егоїзмом, дуже бага-
то людей відчувають сьогодні 
втрату орієнтації. Саме спіль-
ним свідченням доброї новини 
Євангелія ми можемо допом-
огти людині нашого часу від-
найти дорогу, яка приведе її до 
істини, справедливості та миру. 
В єдності намірів та пам’ятаю-
чи приклад, поданий п’ятдесят 
років тому у Єрусалимі Папою 
Павлом VI і Патріархом Атена-
горасом, звертаємось із закли-
ком до християн, до віруючих 
кожної релігійної традиції, і до 
всіх людей доброї волі визнати 
невідкладність теперішнього 
моменту, що кличе нас шукати 
примирення та єдності людсь-
кого роду, в повній пошані до 
законних відмінностей, для до-
бра всього людства та майбут-
ніх поколінь.

10. Проводячи це наше 
спільне паломництво до місця, 
де наш єдиний і той самий Го-
сподь Ісус Христос був розп’я-
тий, похований і воскрес, 
смиренно ввіряємо заступни-
цтву Пресвятої Вседіви Марії 
майбутні кроки нашого шляху 
до повної єдності та ввіряємо 
ввесь людський рід безмежній 
Божій любові.

«Нехай Господь світить об-
личчям своїм до тебе та милує 
тебе! Нехай Господь оберне об-
личчя своє до тебе і дасть тобі 
мир!» (Чис 6,25-26).
Єрусалим, 25 травня 2014

Франциск      Вартоломей І
За матеріалами:RISU


