
ХТО ТАКІ УКРАЇНСЬКІ ЛЮТЕРАНИ? 
 

 
 

Наша церква називається Українська Лютеранська Церква. Втім, не всі люди в Україні 

знають про нас достатньо добре, а деякі не знають нічого або мають невірні уявлення про нас. Вони 

запитують: Що це за церква, в що вірять парафіяни цієї церкви тощо, як у них відбуваються 

богослужіння тощо? Отож ми повинні їм розповісти про це, а відтак знати самі про свою церкву 

все, що цікавить інших людей.  

Лютеранство прийшло на Україну понад 400 років тому. У 16-му сторіччі українські 

шляхтичі Станіслав Оріховський та Мартін Кровицький, котрі навчалися у відомих європейських 

навчальних закладах, активно цікавилися ним. Згодом воно почало поширюватись на теренах 

Галичини. З праці видатного українського історика Михайла Грушевського «З історії релігійної 

думки в Україні» ми можемо довідатись де саме в ті давні часи були лютеранські громади.  

Наша Церква з’явилась на Західній Україні майже сто років тому. Українські лютерани 

перед другою світовою війною називали себе євангеликами. Їхні громади не були такими 



чисельними, як греко-католицькі чи православні, але вони були у багатьох містах, містечках та 

селах на Галичині, зокрема на Тернопільщині, Станіславщині, Львівщині, Закарпатті. Духовним 

лідером українських лютеран того часу був славний син українського народу, виходець із села 

Іванків (нині Борщівського району, Тернопільської області) – пастир Теодор Ярчук, який загинув 

мученицькою смертю від рук ворогів у 1941р., як і багато інших, кращих представників 

українського народу. Українські лютерани брали участь у національно-визвольній боротьбі 

українського народу за незалежність, перебували в лавах Української повстанської армії.  

Українські лютерани завжди наголошували і наголошують на тому, що для них на першому 

місці стоїть не те, парафіянином якої конфесії ти називаєш себе, а в що ти дійсно віриш і який ти є 

християнин на ділі, а не на словах. Українська Лютеранська Церква є однією з християнських 

церков, які проповідують на теренах України Христове Євангеліє спасіння, дякуючи з Дівою 

Марією і всіма святими через Ісуса Христа, який є нашим єдиним Спасителем і Викупителем душ 

наших, Триєдиному Богові – Отцю, і Сину, і Святому Духові за Його ласку і милосердя. Ми 

шануємо віру інших християн України і хочемо аби головними у наших взаєминах були 

християнська любов, повага, терпіння, слідування Божим заповідям.  Подібного ставлення ми 

очікуємо і до себе.  

Найвищим авторитетом для нас є Святе Писання. Ми навчаємо і сповідуємо, що воно 

богонатхненне від початку і до кінця. Ми також віримо і проголошуємо, що воно непомильне, тобто 

не містить помилок. Наша Церква належить до літургійних церков, в котрих правиться Служба 

Божа.  За основу нашого богослужіння взято Літургію Івана Золотоустого.  Для навчання дорослих і 

дітей ми використовуємо Катехізис доктора Мартіна Лютера, навчаючи парафіян підвалин 

християнської віри, – сутності та значення Заповідей Божих, Символу віри, Господньої молитви, 

Таїнства Хрищення, Таїнства Святого Причастя, сповіді та відпущення гріхів.   Нині парафії 

Української Лютеранської Церкви є у Києві, Тернополі, Кременці, Івано-Франківську, Кам'янці-

Подільському, Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Токмаку, селах Лазарівці, Іванівці, Гамовому та інших 

містах і селах України. Вищою посадовою особою нашої Церкви є Єпископ. Нині ним є пастир 

В’ячеслав Горпинчук. У нашій Церкві є три Єпархії – Центральна, Галицька та Східна.  

Любов до Божого Слова спонукає нас до його вивчення і дослідження. Ми це робимо під час 

Служби Божої, біблійних занять, у Недільній біблійній школі для дітей, під час християнських 

зустрічей у церкві, на форумах молоді УЛЦ тощо. Наша церква приділяє велику увагу видавництву 

та поширенню християнської літератури. Це часопис УЛЦ – «СТЯГ», журнали «Добра Звістка», 

коментарі до книг Святого Писання, праці Мартіна Лютера тощо. Ми любимо нашого Господа Ісуса 

Христа і Його Євангеліє і хочемо ділитися ним з іншими людьми. Ми палко любимо свою 

Батьківщину, молимось за неї, за Божу ласку до українського народу, за припинення війни і мир та 

злагоду.  Ми просимо Бога, щоб Він оберігав наших захисників та їхніх рідних. Хай благодать Божа 

буде з нами нині і повіки! Амінь! 

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Коли вперше прийшло лютеранство на терени України? 

2. Коли постала Українська Лютеранська Церква?  

3. Як називали себе парафіяни нашої Церкви до другої світової війни? 

4. Хто на той час був духовних лідером українських лютеран? 

5. Де народився пастир Теодор Ярчук? 

6. В котрому році і де він загинув? 

7. Що ми вважаємо найвищим авторитетом? 

8. УЛЦ є церквою літургійною, що це означає? 

9. Який підручник Мартіна Лютера ми використовуємо для навчання дорослих та дітей? 

10.  Назвіть міста і села, в котрих нині є парафії УЛЦ? 

11.  Яка духовна посада є найвищою в УЛЦ? 

12.  Скільки Єпархій є в УЛЦ? 

13.  Назвіть друковані видання УЛЦ.  

 



 


