
НАША ЦЕРКВА І ПАРАФІЯ 

 

 

Щонеділі ми йдемо на Службу Божу, щоб послухати Слово Боже, зустрітися з 

парафіянами – братами і сестрами у Христі. Божа Заповідь щодо пошанування святого дня 

спонукає нас любити Слово Боже і християнську спільноту віруючих. Церква –  це насамперед 

не будівля, і спільнота людей, які поєднані однією вірою в Спасителя Ісуса Христа і зібрані 

довкола Його Євангелія і запроваджених Ним Таїнств (Святого Хрищення та Святого 

Причастя). Наша Церква зветься – Українська Лютеранська Церква. Кожна Церква 

складається з менших спільнот, які звуться громадами або парафіями.  Наша парафія зветься – 

Парафія Святих Апостолів Івана та Якова. За давньою християнською традицією громади 

віруючих носять ймення апостолів, християнських мучеників, Спасителя та подій, пов’язаних 

з Його служінням для нас на землі.  

Івана та Яків – це двоє братів, яких Ісус Христос зробив Своїми апостолами. Їхнього 

батька звали Заведей. За рішучість та сміливість Ісус назвав Івана та Якова «братами грому».  

Українська Лютеранська Церква, як і кожна інша Церква в Україні, має парафії у багатьох 

містах та селах нашої Батьківщини. Парафії входять до складу Єпархій – більших 



територіальних об’єднань. Наша Церква має наразі три Єпархії – Київську, Східну та 

Галицьку. Тернопільська парафія належить до Галицької Єпархії УЛЦ. Окрім нашої парафії, 

до Галицької Єпархії належать громади в Івано-Франківську, Лазарівці (Монастириський 

район Тернопільської області), Кременці, Кам’янці-Подільському. Отож у кожному з цих міст 

чи сіл ми маємо одновірців.  

Головною посадовою особою в Українській Лютеранській Церкві є Єпископ. Його 

обирають на Соборі – зібранні представників усіх парафій УЛЦ. Зараз Єпископом УЛЦ є 

пастир В’ячеслав Горпинчук, який служить київській парафії, названій на честь Господнього 

Воскресіння («Воскресіння»).  

Нашій Тернопільській парафії сповнилось понад 20 років, а Українській Лютеранській 

Церкві – майже 100 років.  Перші парафії нашої Церкви виникли на Західній Україні до другої 

світової війни (до 1939 року).  Видатним працівником Божим, якому ми завдячуємо появі 

перших громад УЛЦ був пастир Теодор Ярчук, наш земляк з села Іванків (нині Борщівський 

район Тернопільської області).  Пастир Ярчук був талановитим проповідником, 

організатором, перекладачем. Він редагував українські лютеранські газети та журнали, 

написав і опублікував чимало книжок, серед них книжку про Мартіна Лютера.  Часопис, який 

УЛЦ видає нині під назвою «СТЯГ»  майже 100 років тому почав видавати пастир Ярчук у 

Станіславові (нині Івано-Франківськ).  Теодор Ярчук також підготував Служебник – книжку, 

якою ми досі користуємося під час Служби Божої. На жаль, життя пастиря Ярчука трагічно 

обірвалося у 1941 році – його вбили більшовики.  Дорогі діти, пам’ятаймо історію та події 

нашої Церкви і громади, засновників УЛЦ. Любімо рідну Церкву, рідну мову і звичаї.  Любімо 

Бога і ближнього. На фото: пастир Теодор Ярчук, його батьки та дружина Ольга.  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Що спонукає нас збиратися щонеділі? 

2. Як зветься наша Церква? 

3. Як зветься наша парафія? 

4. Хто такі Івана та Яків? 

5. Яка вища посадова особа нашої Церкви? Назвіть ім’я Єпископа УЛЦ.  

6. Скільки років нашій парафії і Церкві? 

7. Хто такий Теодор Ярчук? 

8. Назвіть парафії УЛЦ в Галицькій Єпархії.  

 


