
ЄДНІСТЬ, СОПРИЧАСТЯ (КІНОНІЯ) 
Плекання духовної єдності Христової Церкви та сприяння єдності всіх християн 

(екуменізм) Із Пастирського листа Блаженнішого Святослава…  
 

ПЛЕКАННЯ І СЛУЖІННЯ ЄДНОСТІ 
 
Діяння святих апостолів показують глибоку єдність, яка існувала між члена- ми першої 
спільноти Христових учнів: «Громада вірних мала одне серце й одну душу, і ні один не 
називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне» (4, 32). Цей 
духовний стан першої християнської спільноти можна виразити словом 
«сопричастя/кінонія», що вказує на єдність, згоду та співжиття. Бути Церквою – це 
перебувати в сопричасті Святого Духа, в благодаті Господа Ісуса і в любові Бога-Отця. 
Єдність Церкви є, такими чином, іконою єдності осіб Пресвятої Трійці. Ця єдність 
проявляється на різних рівнях: на рівні Вселенської і помісної Церкви, єпархії та окремої 
парафії. Трапляється, що через нашу неміч і гріховність ми не віддзеркалюємо цієї єдності. 
Будучи свідомими цього, всі ми маємо цінувати і плекати її, зберігаючи повне сопричастя з 
наступником апостола Петра – Святішим Отцем, з ієрархією нашої Церкви, з місцевими 
єпископами та душпастирями, які діють від їхнього імені. Парафія є спільнотою спільнот. 
У ній існують різні молитовні групи, братства та молодіжні організації. Всі вони покликані 
укріплювати єдність і любов між членами парафіяльної спільноти. Підтримуючи одні 
одних молитвою, обміню- ючись Божими дарами та співпрацюючи в дусі Христового 
служіння, зможемо втілювати у життя синодальну програму «Святість об’єднаного люду 
Божого». Ми не можемо бути байдужими до того, що діти Володимирового Хрещення 
нині поділені й відчужені між собою. Христос на Тайній вечері молився до Отця Небесного 
за своїх учнів, «щоб усі були одно» (Йо. 1 , 21). У світлі цих Христових слів нині бажаю 
щиро попросити вас усіх: молімося за єдність Церкви, молімося за поєднання усіх Церков 
київської традиції, а насамперед, у дусі Христової любові намагаймося уникати будь-яких 
висловів чи дій, які могли б завдати шкоди нашим братам і сестрам у Христі чи образити 
їх. Хоч часом ми самі стаємо об’єктами наруги і утисків, не піддаваймося спокусі 
відповідати злом на зло. Для нас нехай стане заповітом молитва Христа за своїх кривдників 
і повчання апостола народів: «Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло 
добром» (Рим. 12, 21). 
 


