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Зближення між Католицькою та Православною Церквами розпочалося з моменту проголошення 7 грудня 1965 року Спільної
декларації Католицької Церкви та Константинопольського Патріархату з нагоди зняття анафем та особистих зустрічей папи Павла VI з константинопольським патріархом Атенагором I (1964 р.
i 1967 р.). Трохи згодом, у 1979 році, папа Іван Павло ІІ і патріарх
Димитрій І оголосили про початок офіційного богословського
діалогу. До цієї нової Спільної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римсько-Католицькою Церквою та Православною Церквою (далі Спільна Комісія) покликано духовенство
та богословів з обох церков у рівній кількості. З православного
боку присутніми були представники всіх автокефальних Церков.
Зустрівшись уперше на грецьких островах Патмос і Родос
у 1980 році, делегати двох Церков змогли досить швидко дійти
згоди щодо тематики першої фази діалогу. На думку богословів,
важливим було на початку обговорити розуміння Святих Таїнств,
тобто зосередитись спочатку на сферах спільних для двох церков, створивши міцний богословський фундамент з новою теологічною мовою, яка дозволить, на пізнішому етапі, ефективно
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вирішувати питання де розбіжності є більшими. Спільна Комісія
зовсім не намагалась уникати важких запитань, які поки що розділяють католиків і православних. Усвідомлюючи, що важкі запитання обов’язково будуть, учасники діалогу передусім прагнули
створити позитивну атмосферу дружніх взаємовідносин. І хоча
початок діалогу був позначений болісним фактом неможливості спільно звершувати Євхаристію, сама подія зустрічі делегатів
двох Церков давала надію на творення нової якості взаємовідносин і подолання непорозумінь між Церквами.
Першим плодом діалогу був опрацьований та оприлюднений
спільний документ Таїнство Церкви і Євхаристії у світлі Таїнства Святої Трійці, який побачив світ у 1982 році. Цей спільний
екуменічний текст став не лише надзвичайною подією історичного значення, але також прикладом спільного богословського
мислення, у якому зацікавлений читач осягне багатий духовний
досвід Церков Східної та Західної традицій.
Темою дискусій на наступних зустрічах було обговорення питання
взаємовідношення між вірою і сопричастям у Таїнствах. На думку учасників діалогу, єдність у вірі передбачає єдність у Таїнствах,
особливо в Таїнстві Євхаристії. Однак цей принцип, загалом прийнятний, торкається кількох важливих питань, які потребували
особливого розгляду та обговорення. Під час нарад богослови
намагалися дослідити взаємозв'язок між так званими «Таїнствами втаємничення» (тобто Хрещення, Миропомазання і Євхаристії) і їх впливом на єдність Церкви. З’ясовували також, чи відмінності між двома Церквами зводяться лише до питань літургійної
практики чи все ж таки існують розбіжності у вченні. Плодом цих
нарад став спільний документ Віра, Таїнства і єдність Церкви,
який був оприлюднений у 1987 році.
Після того, як Спільна Комісія висловила свою позицію про
Таїнство (misterium) Церкви як сопричастя віри і Таїнств
(sacramentum), богослови взялися за розгляд іншого важливо4

го питання — про місце і роль Таїнства Священства в таїнственній структурі Церкви. Під час зустрічі учасники діалогу обговорили Таїнство Священства загалом і звернули увагу на кожен
окремий його ступінь: єпископство, пресвітерство і дияконат. Як
результат, у 1988 році світ побачив третій спільний документ —
Таїнство Священства в таїнственній структурі Церкви.
Зважаючи на попередні три документи, учасники діалогу визначили, що наступною темою обговорення будуть питання авторитету та влади в Церкві. Однак цього не сталося з причини
швидких політичних змін у Центрально-Східній частині Європи,
які, починаючи з 1990 років, вплинули безпосередньо на перебіг
католицько-православного діалогу і розпочали його другу фазу.
На прохання православних Церков (особливо представників
Московського патріархату) звичний хід богословського діалогу
з католицькою Церквою було перервано, щоб приділити негайну
увагу питанню, яке зветься «уніатизмом». Розбіжності з питання «уніатизму» віддавна були чутливим моментом у православно-католицькому діалозі, але до часу виходу з підпілля Східних
Католицьких Церков видавалося, що ці розбіжності можна делікатно оминати. Та коли комуністична система в Східній Європі
зазнала краху, а Східні Католицькі Церкви України, Чехословаччини та Румунії вийшли з катакомб, стало ясно, що ці Церкви
не збираються нікуди зникати.
На жаль, напруга в православно-католицьких відносинах не спала і після того, як у 1993 році в місті Баламанд (Ліван) Спільна
Комісія прийняла документ Уніатизм, метод об’єднання минулого і сучасний пошук повного сопричастя. Читаючи текст документу, слід звернути особливу увагу на те, що автори чітко розмежовують уніатизм як метод пошуку єдності та існування Східних Католицьких Церков як таких. Це важливо, оскільки досить
часто, коли йдеться про уніатизм, цей термін використовується
деякими православними Церквами для того, щоб поставити під
5

сумнів саме існування Східних Католицьких Церков, що є цілковито неправильним і помилковим. Це якраз і підтверджує підписаний делегатами православних Церков Баламандський документ, який стверджує, що «Східні Католицькі Церкви … мають
право існувати й діяти для задоволення духовних потреб своїх
вірних».

на локальному, регіональному та вселенському рівнях. У вересні
2018 року відбулось чергове засідання підготовчої групи Спільної Комісії. Вона розглянула проект документу під назвою "Першість та соборність у другому тисячоліття і сьогодні", роботу над
яким планується продовжувати і наступні роки.

Після Баламандської зустрічі настав період затишшя в роботі
Спільної Міжнародної Комісії з богословського діалогу між Римсько-Католицькою Церквою і Православною Церквою, який продовжувався понад 15 років. Та все ж завдяки відданим екуменізмові богословам і безперервній роботі в малих групах працю
Спільної Комісії вдалося налагодити і доопрацювати документ
Еклезіологічні та канонічні наслідки таїнственної природи
Церкви: церковне сопричастя, соборність і влада, який офіційно
було прийнято в жовтні 2007 р. у місті Равенна (Італія). Щоправда,
тоді виявилася неодностайність з-поміж православних Церков
у ставленні до вирішення цього важливого питання — примату
в Церкві, тобто особливої ролі Єпископа Риму в історії християнства першого тисячоліття. Російська делегація демонстративно
покинула засідання Спільної Комісії і не підписала Раввеннського документа, бо не погоджувалася з іншими православними
Церквами щодо визнання першості на вселенському рівні.

Здається, за останній період досягнуто вже багато, та все ж залишається ще чимало питань для дискусій і обговорень. Викликами для майбутніх зустрічей між православною та католицькою
Церквами все ще залишається справа примату на вселенському рівні в другому і третьому тисячоліттях. Не менш вагомим
є пошук нових моделей єдності Христової Церкви. Важливим
залишається також визначення й узгодження спільної богословської термінології. Без сумніву, потрібно буде ще чимало докласти зусиль і спільної праці, щоб здолати ще до сьогодні наявні
розбіжності. Щоб цього досягти, потрібне щире бажання єдності
та взаємної довіри, відваги та самокритики.

Після чергового довгого затишшя, яке тривало 9 років, Спільна
міжнародна комісія з богословського діалогу між Римсько-Католицькою Церквою та Православною Церквою знову зустрілась
у своєму повному складі в італійському місті К’єті у 2016 році,
щоб обговорити та ухвалити документ під назвою Синодальність і примат впродовж першого тисячоліття: назустріч
спільному розумінню у служінні єдності Церкви. Текст документа
зосереджується на взаємовідносинах між синодальністю і приматом в історії Церкви протягом першого тисячоліття. У ньому
також проаналізовано історичну та богословську владу в Церкві

Отець д-р Ігор Шабан, голова Комісії УГКЦ
з міжконфесійних та міжрелігійних відносин
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Яким буде майбутнє православно-католицького діалогу, передбачити не може ніхто. Та все ж знаємо, у якому напрямі має
розвиватися цей діалог — його метою було і залишається відновлення повної і видимої єдності між Західною (католицькою)
та Східною (православною) Церквами.
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ТАЇНСТВО
ЦЕРКВИ І ЄВХАРИСТІЇ
У СВІТЛІ ТАЇНСТВА
СВЯТОЇ ТРІЙЦІ
Мюнхен (Німеччина), 1982 рік
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Згідно з планом, узгодженим на острові Родос, цей документ торкається Таїнства Церкви тільки в одному з його аспектів. Однак
аспект цей особливо важливий у сакраментальній перспективі розуміння Церкви, тобто Таїнства Церкви і Євхаристії у світлі
Таїнства Святої Трійці. Насправді було запропоновано розпочати з того, що нас єднає, і розвиваючи це, дійти до вивчення зсередини, поступово, усіх пунктів, щодо яких ми поки що не знаходимо єдності.
Редагуючи цей документ, маємо намір показати, що, чинячи так,
висловлюємо разом віру, яка є продовженням віри апостолів.
Цей документ є першим кроком у намаганні виконати програму
підготовчої комісії, яка була схвалена на першій зустрічі мішаної
комісії з богословського діалогу.
Оскільки йдеться про перший етап діалогу, що торкається лише
одного аспекту Таїнства Церкви, інші теми тут опрацьовані
не будуть. Вони будуть обговорені на наступних етапах, як це
було передбачено в плані, згаданому вище.

І
1. Христос — воплочений Син Божий, який помер і воскрес, є
єдиним, хто переміг гріх і смерть. Говорячи про сакраментальну природу Таїнства Христа, ми тим самим пригадуємо
про даровану людині, а через неї цілому всесвітові, можливість досвідчити «нове створіння», Царство Боже, hic et nunc
(тут і тепер) за посередництвом сотвореного світу та зрозумілих для людського розуму речей. У такий спосіб (tropos) одна
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Особа і єдине воплочення Христа існують і діють в історії, починаючи від П’ятидесятниці і закінчуючи другим приходом Христа
(parousia). Однак вічне життя, котре Бог дарував світові приходом Христа, свого відвічного Сина, перебуває в «глиняних посудинах». Дається воно поки що як передсмак і завдаток.
2. На Останній Вечері Христос заявив, що в Євхаристії дає Своє
Тіло учням за життя «багатьох». Бог уділяє цей дар світові, але
одягає цей дар у форму Таїнств. З цього моменту Євхаристія
існує як Таїнство самого Христа. Вона стає передсмаком вічного життя, «ліками безсмертя», знаком майбутнього Царства.
Таким чином, Таїнство Євхаристії є продовженням Таїнства,
яким є сам Ісус Христос. У Таїнстві Євхаристії ми вповні єднаємося з Христом.
3. Воплочення Сина Божого, Його смерть і Його Воскресіння
були здійснені від початку відповідно до волі Бога Отця у Святому Дусі. Цей Дух, який відвічно ісходить від Отця і являє Себе
через Сина, приготував об’явлення Христа і повністю здійснив це у Воскресінні. Христос, який є Таїнством par excellence
(у чистому вигляді), даним Отцем для світу, продовжує давати себе «за багатьох» у Святому Дусі, єдиному Життєдавцю
(Ів. 6). Таїнство Христа є дійсністю, яка може існувати виключно
в Дусі.
4. Церква і Євхаристія:
а. Євангелисти, описуючи Останню Вечерю, не згадують про
діяння Духа. Попри те, Дух був з’єднаний з воплоченим
Сином, щоб сповнився Божий задум. Дух ще не був дарований учням і як Особу вони його ще не прийняли (Ів. 7, 39).
Та після того, як Ісус був прославлений, Дух Святий об’являє
й уділяє Себе. Господь Ісус входить у славу Отця і одночасно, через уділяння Святого Духа — входить у цей світ, приймаючи Свій таїнственний образ. П’ятидесятниця є повнотою Пасхального Таїнства. Вона ж, Євхаристія, є почат12

ком останніх часів. Євхаристія і Церква, Тіло розп’ятого
і воскреслого Христа, стають місцем енергії Святого Духа.
b. Віруючі приймають хрещення в Дусі, в ім’я Пресвятої Трійці,
щоб створити одне Тіло (пор. 1 Кор. 12, 13). Творячи Євхаристію, Церква реалізовує «те, чим вона вже є насправді»:
стає Тілом Христовим (1 Кор. 10, 17). Хрещенням й Миропомазанням члени Христові об’єднуються Духом, прищеплюються до Христа. Завдяки Євхаристії колись реалізована
на землі Пасха перемінюється в Церкву. Церква стає тим,
чим вона покликана бути через Хрещення й Миропомазання. Причащаючись Тіла і Крові Христових, вірні зростають
у таїнственному преображенні, завдяки якому, силою Духа,
вповні перебувають у Сині й Отці.
с. Таким чином, з одного боку, Церква звершує Євхаристію,
яка тут на землі є проявом літургії небесної. Проте, з іншого боку, Євхаристія розбудовує Церкву в тому сенсі, що
через неї Дух воскреслого Христа перемінює Церкву в Тіло
Христове. Тому Євхаристія істинно є Таїнством Церкви —
Таїнством цілковитого дару, що його Господь уділяє своїм
учням і що впливає на розвиток і зростання Тіла Христового, яким є Церква. Церква у своєму земному паломництві звершує Євхаристію в очікуванні часу, коли прийде
Господь, щоб відновити царство Бога Отця, та щоб Бог був
«усім в усьому». Церква, таким чином, очікує суду над світом і його остаточним преображенням.
5. Місія Духа незмінно поєднана з місією Сина. Звершення Євхаристії об’являє божественні енергії Духа, який діє в Тілі Христа.
а. Дух приготовляє прихід Христа, звіщаючи Його через пророків. Для цього Дух спрямовував до Христа вибраний
народ, який звершував своє історичне паломництво. Цей
же ж Дух сприяв зачаттю Христа в лоні Діви Марії, відкриваючи серця на Його Слово.
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b. Дух об’являє Христа, який виконав діло спасіння. Дух
об’являє Євангеліє, воплоченням якого є сам Христос.
Звершення Євхаристії є спомином (anamnesis). Правдиво, хоча й у таїнственний спосіб, ця одноразова подія
(ephapax) повторюється та звершується сьогодні. Звершення Євхаристії є par excellence привілейоване часом
(kairos) Таїнство.

яку звершуємо у вірі. Бо звершуючи Євхаристію, epiclesis є
не лише молитвою для таїнственної переміни хліба і вина.
Epiclesis є також проханням, щоб усі гідно прийняли святе Причастя, об’явлене Сином. Таким чином беручи участь
у Таїнстві воплоченого Слова, присутність самого Духа поширюється на все Тіло Церкви. Не бажаємо поки що вирішувати
труднощі, які виникли між Сходом і Заходом, щодо відносин
між Сином і Духом. Сьогодні все ж можемо спільно ствердити, що Дух, який ісходить від Отця (Ів. 15, 26) як єдиного джерела в Трійці та котрий став Духом нашого синівства
(Рим. 8, 15), тому що Він також є Духом Сина (Гал. 4, 6), дається нам, насамперед у Євхаристії, тим самим Сином, на якому
Він спочиває, як у часі так і у вічності (Ів. 1, 32).

с. Дух перемінює святі дари в Тіло і Кров Христа (metabole),
щоб відбувалося зростання Тіла, яким є Церква. У цьому
сенсі все богослужіння є епіклезою (прикликанням Святого Духа, присутність якого в певних моментах богослужіння є більш виразною). Церква постійно перебуває
у стані епіклези.

Саме тому Євхаристійне Таїнство звершується в молитві,
об’єднаній словами, якими воплочене Слово встановило це
Святе Таїнство і epiclesis, у яких Церква, скріплена вірою, благає Отця через Сина послати Духа, так щоб у єдиному приношенні воплоченого Сина все було звершене в єдності. У Євхаристії віруючі з’єднуються з Христом, який жертвує себе Отцю
разом з ними. Вони одержують силу та можливість взаємно
приносити себе в дусі Жертви — як сам Христос приніс себе
Отцю за багатьох, таким чином даючи себе людям.

d. Дух єднає з Тілом Христовим тих, хто споживає той самий
хліб і цю саму чашу. Таким чином відкривається істинна
суть Церкви: вона одночасно є таїнственною спільнотою у Святій Тройці (koinonia), і місцем перебування Бога
з людьми (пор. Одкр. 21, 4).
Відкриваючи те, що Христос учинив раз і назавжди —
подію Таїнства Спасіння — Дух звершує це в кожному
з нас. У Євхаристії ми наближаємося до цієї Таїни Спасіння найповніше, хоча відчуваємо її і в інших Таїнствах,
які всі є дією Духа. Саме тому Євхаристія є центром таїнственного життя.
6. Звершення Євхаристії вповні розкриває Тринітарне Таїнство Церкви. Таке служіння починається від слухання Слова,
кульмінацією якого є проголошення Євангелія, тобто апостольського проповідування Слова, що стало Тілом. Після
цього наступає подяка, що приноситься Отцеві, споминаючи
(memorial) Жертву, яку приніс Христос. На завершення відбувається причастя цією Жертвою завдяки молитві (epiclesis),
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Це звершення в єдності, здійснене невіддільно Сином
і Духом, виконуючи волю і задум Отця, є Церквою в усій її
повноті.

ІІ
1. Вивчаючи Новий Завіт, перш за все помічаємо, що Церква означає «місцеву» реальність. В історії Церква існує як
Церква місцева. Коли йдеться про якийсь конкретний регіон, про Церкву говориться зазвичай у множині. Ідеться
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завжди про Церкву Божу, але яка перебуває в одному конкретному місці.

Такою є мета спасительного діла Христового, благодать якого, починаючи від П’ятидесятниці, поширюється в усі часи.

Існуюча в певному місці Церква не твориться за посередництвом об’єднання осіб, які збираються разом. Існує «Єрусалим з висоти», який «ісходить від Бога» — сопричастя (une communion), котре є в основі згромадження вірних
(communaute). Церква твориться безкорисливим і вільним
даром, тобто благодаттю Нового Створіння.

Саме тому Церква знаходить свою модель, своє походження
та свою мету в Таїнстві Бога, єдиного в трьох особах. Подібно
і Євхаристія, яку розуміємо у світлі Таїнства Святої Трійці, є
критерієм для функціонування життя Церкви в цілому. Інституційні елементи мають бути лише видимим відображенням
таїнственної дійсності.

Проте зрозуміло, що Церква, «яка є» в цьому конкретному
місці, виявляє себе, коли вона є «згромадження вірних».
Саме це згромадження вірних, елементи і вимоги якого
вказані в Новому Завіті, є повністю таким, коли воно є євхаристійним synaxis (зібраним заради Євхаристії). Коли місцева Церква звершує Євхаристію, подія, яка відбулася «раз
і назавжди», стає актуальною і явною. Таким чином, у місцевій Церкві немає ані чоловіка, ані жінки, ані раба, ані вільного, ані єврея ані грека. У ній дається нова єдність, яка долає
поділи й відновлює сопричастя в єдиному Тілі Христовому.
Ця єдність виходить поза психологічну, расову, соціополітичну чи культурну єдність. Така єдність є «сопричастям Святого
Духа», що збирає розпорошених дітей Божих. Новизна Хрещення і Миропомазання приносить тоді свій плід. Благодатною силою Тіла і Крові Господа, наповнених Святим Духом,
зцілюється гріх, який не перестає нападати на християн,
перешкоджаючи динамізмові «життя для Бога в Христі Ісусі»,
отриманому в Хрещенні. Це стосується також гріха поділу,
який в усіх своїх формах суперечить Божому задумові.

2. Послідовність звершення євхаристійного богослужіння місцевою Церквою показує, у який спосіб koinonia актуалізується в Церкві, що звершує Євхаристію. Звершуючи Євхаристію,
місцева Церква, зібрана навколо єпископа чи священника,
який перебуває з ним у сопричасті, акцентує на таких аспектах, внутрішньо пов’язаних між собою, навіть якщо цей чи
інший момент служіння наголошує на якомусь одному особливому аспекті.

Одним з основних текстів, який слід пригадати, є 1 Кор. 10,
15–17: один-єдиний Хліб, одна-єдина Чаша, одне-єдине Тіло
Христове у множині членів. Це Таїнство, збудоване на єдності в любові багатьох осіб, творить справжню новизну Троїчного koinonia, що дається людям у Церкві через Євхаристію.
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Koinonia є есхатологічна. Є тією новизною, яка приходить
в останні часи. Ось чому все в Євхаристії та в житті Церкви починається наверненням і примиренням. Євхаристія
передбачає покаяння (metanoia) і сповідь (exhomologesis), які
знаходять своє вираження в окремих Церковних Таїнствах.
Євхаристія одночасно прощає, визволяє та зцілює від гріхів,
адже є Таїнством преображаючої любові Отця через Сина
у Святому Дусі.
Koinonia є кериґматична. Це стає очевидним не лише під час
звершення євхаристії (synaxis) яка «проголошує» подію Таїнства, але також тому, що цю подію звершує сьогодні, у Святому Дусі. Це у свою чергу включає в себе проголошення Слова
до згромадження вірних і відповідь, яку вони всі дають через
віру. Таким чином відбувається соборне сопричастя в кериґмі,
а отже і єдність у вірі. Ортодоксія (правильна віра) притаман17

на євхаристійній koinonia. Ортодоксія найясніше виражається
через промовляння Символу Віри, який є коротким викладом
апостольського передання. З огляду на апостольське наступництво (сукцесію), єпископ є правдивим свідком цього апостольського передання. Таким чином, Євхаристія одночасно
й нероздільно є Таїнством і Словом, бо в ній перебуває воплочене Слово, освячене в Дусі. Тому ціла Літургія, а не лише
читання Святого Письма, включає в себе проголошення Слова
у формі прославлення (славослов’я) і молитви. І навпаки, проголошене слово є Словом воплоченим і таїнственним.
Koinonia одночасно є ієрархічною та пневматологічною. Ось
чому Євхаристія є її виявом par excellence. Ціле згромадження вірних і кожен відповідно до свого ієрархічного стану є
служителями (leitourgos) цієї койнонії. Усе це діється завдяки
Святому Духові. Koinonia є даром Триєдиного Бога й одночасно відповіддю людей. Силою віри, яка походить від Духа
і Слова, люди здійснюють своє покликання і місію, які отримали в часі Хрещення: кожен відповідно до свого служіння
має бути живим членом Тіла Христового.
3. Служіння єпископа не є лише тактичною чи прагматичною
функцією (тому що необхідним є той, хто очолює), а є функцією
органічною. Єпископові дарована благодать єпископського
служіння (1 Тим. 4, 14) у святому Таїнстві Священства, здійснюваному єпископами, що самі отримали цей дар, завдячуючи існуванню безперервної послідовності єпископських
свячень, початок якому надали святі апостоли. У моменті
єпископських свячень Дух Господній «надає» майбутньому
єпископу владу (exousia) Слуги, яку Син отримав від Отця
і яку Син прийняв у людський спосіб своєю згодою під час
страждання на хресті. Усю цю владу (exousia) Дух Господній
не передає в спосіб юридичний, ніби звичайним актом передавання влади, але робить це таїнственно (сакраментально).
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У своєму служінні єпископ тісно пов’язаний з євхаристійним
згромадження вірних, яке він очолює. Євхаристійна єдність
місцевої Церкви передбачає сопричастя між тим, хто її очолює, і народом, якому цей головуючий проголошує слово
спасіння та уділяє євхаристійні дари. Служитель (ministre)
є також тим, хто «отримує» від своєї Церкви Слово, яке він
має завдання проголошувати. Молитва, яку єпископ засилає
до Бога Отця, є спільною молитвою всієї його Церкви, яка
молиться разом з ним. Тому Церква не може бути відірваною
від свого єпископа, а єпископ не може бути відділений від
своєї Церкви.
Єпископ перебуває в самому центрі місцевої Церкви як служитель Духа, щоб розпізнавати харизми й піклуватися, щоб
вони реалізовувались у гармонії, для блага всіх, у вірності
апостольському переданню. Завданням єпископа є служити Духові, який діє в Церкві, щоб ніщо не зашкодило Йому
творити й розбудовувати койнонію. Єпископ служить єдності, є слугою Христа Господа, місією якого є «збирати воєдино дітей Божих». Церква твориться завдяки Євхаристії, тому
єпископ одягнений благодаттю священничого служіння,
очолює це служіння.
Однак потрібно правильно розуміти таке головування. Єпископ очолює богослужіння, яке є богослужінням усієї спільноти. Єпископ освячує принесені всією спільнотою дари, так що
вони стають Тілом і Кров’ю. Він звершує служіння не тільки
для спільноти, і не лише з нею та в ній, але через неї. У цьому сенсі єпископ виступає як служитель Христа, який творить
єдність його Тіла, об’єднуючи вірних у Тілі Христовому. Таким
чином єдність згромадження вірних з єпископом закорінена
в Таїні (mysterion), а юридична сторона такої єдності має другорядне значення. Саме таке єднання, виразом якого є Євхаристія, триває і здійснюється сукупністю «душпастирського»
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діяння: навчанням, керуванням і життям у Таїнствах. Церковне згромадження, таким чином, покликане стати основою
відновленого згромадження людей.

в середовищі інших місцевих Церков і через кого відбувається зв’язок з іншими місцевими Церквами. Саме тому в місцевій Церкві Євхаристія може по-справжньому звершуватися лише тоді, коли богослужіння очолюється єпископом або
пресвітером, який перебуває в сопричасті з ним. Поминання
єпископа під час звершення Євхаристії (anaphora) є суттєвим.

4. Існує глибокий зв’язок між єпископом і згромадженням
вірних. Єпископ відповідає за цю єдність перед Церквою
Божою. Таку відповідальність поклав на єпископа Дух Божий.
Древня традиція таку єдність єпископа зі згромадженням
вірних влучно порівнювала з подружжям. Цей зв’язок базується на внутрішній єдності зі згромадженням апостолів.
У давнину єпископ зазвичай обирався народом. Про це згадує Іполит Римський у своєму творі «Апостольська Традиція».
Народ був гарантом апостольської віри єпископа, якщо бачив,
що визнання його віри відповідає тому, що ісповідує місцева Церква. З ласки Святого Духа та завдяки молитві згромадження вірних, як також завдяки накладанню рук (chirotonia)
сусідніх єпископів — свідків віри їхніх місцевих Церков —
обраний народом єпископ отримував ласку служіння Христового. Харизма єпископського служіння безпосередньо походить від Духа Божого. Вона закорінена в апостольській природі місцевої Церкви (постійно перебуваючи в єдності з вірою
апостолів), спільній для всіх місцевих Церков, представлених
їхніми єпископами. Через це єпископське служіння є включене у вселенське (католицьке) служіння Божої Церкви.
Апостольське наступництво (сукцесія) є чимось більшим,
аніж звичайне передавання влади. Отримання апостольської благодаті відбувається в конкретній місцевій Церкві
та в сопричасті з іншими Церквами, які є свідками тієї самої
апостольської віри. Престол (cathedra) відіграє суттєву роль
у процесі поставлення єпископа в серце церковної апостольськості. З іншого боку, той хто отримав благодать рукоположення і став єпископом, тим самим стає у своїй Церкві гарантом апостольськості й тим, хто представляє свою Церкву
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Пресвітерам довірено керувати життям їхніх згромаджень
і головувати під час звершення Євхаристії. Завдяки такому служінню пресвітерів християнські згромадження вірних зростають у сопричасті з іншими згромадженнями, цілковита відповідальність за які лежить на єпископові. У цей час сама єпархія є сопричастям євхаристійних згромаджень вірних. Однією
з суттєвих функцій пресвітера є об’єднувати своє євхаристійне
згромадження вірних з єпископською Євхаристією, наповнювати своє згромадження вірних апостольською вірою, свідком
і гарантом якої є єпископ. Пресвітери повинні подбати, щоб
християни, які причащаються Тіла і Крові Христа, який віддав
своє життя за своїх братів, були правдивими свідками братньої любові у взаємній самопожертві, черпаючи силу в жертвенності Христа. Справді, як стверджує апостол Іван, «якщо
хтось бачить свого брата у потребі й закриває своє серце від
нього, то як любов Божа може перебувати у ньому?» Євхаристія визначає християнський спосіб пережиття Пасхального
Таїнства Христа й дар П’ятидесятниці. Силою Євхаристії відбувається глибинне преображення людського існування, яке
постійно бореться зі спокусами та стражданням.

ІІІ
1. Тіло Христове є єдине. Отже, існує тільки одна Церква Божа.
Ідентичність євхаристійного згромадження вірних з іншим
згромадженням визначається тим, що всі вони з цією самою
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вірою звершують те саме поминання (memorial); визначається тим, що всі, споживаючи той самий Хліб і причащаючись
від тої самої Чаші, стають тим самим єдиним Тілом Христовим, у котре вони були інтегровані тим самим хрещенням.
Завжди звершується лише одне і єдине Таїнство Євхаристії,
у якому всі вірні беруть участь. Багато різних богослужінь є
лише тим самим Таїнством Євхаристії. Ба більше, якщо віруючий причащається Тіла і Крові Господніх, він не приймає
лише частину Христа, а цілого Христа.
Подібно й місцева Церква, яка в єдності зі своїм єпископом
звершує Євхаристію, не є якоюсь одною частиною Тіла Христового. Множинність місцевих згромаджень вірних не ділить
Церкву. Навпаки, їхня множинність таїнственним чином
виявляє єдність Церкви. Подібно до апостолів, які збиралася навколо Христа, кожне згромадження вірних, яке звершує Євхаристію, є правдивою Святою Церквою Божою, Тілом
Христовим. Кожне згромадження вірних, яке звершує Євхаристію, постійно перебуває в сопричасті з первісним згромадженням учнів і з усіма іншими згромадженнями вірних, розкиданих по світу, які звершують і звершували Святе Таїнство
Євхаристії в пам’ять про Господа. Крім того, кожне згромадження вірних, яке звершує Євхаристію, перебуває в сопричасті зі згромадженням святих у небі, про яких згадується під
час кожного богослужіння.
2. Койнонія (koinonia) не виключає різнорідності чи багатоманітності. Вона, перебуваючи в різноманітті, зціляє рани поділу,
перемагаючи розділення єдністю. Христос є один для багатьох. Так само й у Церкві, яка є його Тілом, одночасно співіснують єдність і множинність, вселенськість і помісність. Роздумуючи над цим, можемо ствердити, що один і єдиний Бог
є сопричастям трьох Осіб, так само, як одна і єдина Церква є
сопричастям багатьох згромаджень вірних, а місцева Церк22

ва є сопричастям багатьох осіб. Одна і єдина Церква є тим
самим, що й koinonia (собор) Церков. Єдність і множинність є
настільки пов’язаними між собою, що одна не може існувати
без другої. Цей зв’язок між ними розбудовує Церкву. Усе це
виявляється в зовнішніх, видимих елементах Церкви, які своєю чергою надають цьому зв’язку історичне буття.
3. Під час звершення Євхаристії (synaxis), вселенська (католицька) Церква перебуває в кожній місцевій Церкві. Для
того, щоб кожна місцева Церква, яка звершує Євхаристію,
перебувала в правдивому сопричасті з іншими Церквами,
обов’язково повинні бути виконані дві умови.
а. Важливою є ідентичність Таїнства (misterium) Церкви —
однакова в Церкві місцевій і Церкві перших часів — це
називаємо католицькістю в часі. Церква є апостольською,
бо заснована й безперервно підтримується Таїнством
Спасіння, об’явленим Ісусом Христом і переданим у Дусі
тими, що були його свідками, тобто апостолами. Члени
апостольської Церкви будуть суджені Христом і апостолами (пор. Лк. 22, 30).
b. Важливим сьогодні є взаємне визнання між місцевою
Церквою та іншими Церквами. Кожна Церква, незважаючи на місцеві особливості, притаманні іншим Церквам, має обов’язок визнавати їхню ідентичність Таїнства (misterium) Церкви. Тобто місцеві Церкви взаємно
визнають, що вповні перебувають у єдиній католицькій
Церкві. Таке визнання відбувається перш за все на регіональному рівні. Сопричастя в межах одного патріархату чи в якійсь іншій формі регіональної єдності є насамперед виявом життя Духа в тій самій культурі або в тих
самих історичних умовах. Такого роду сопричастя вимагає єдності у свідченні та покірного сприйняття братнього напоумлення. Таке сопричастя всередині одно23

го регіону повинно поширюватися на сопричастя між
Церквами-Сестрами.
Проте це взаємне визнання є правдивим тільки за умов,
про які йдеться в анафорі св. Івана Золотоустого і в перших антіохійських анафорах. Однією з таких умов є однакове розуміння передання (kerygma), а отже перебування в тій самій вірі. Така умова вже існує в Хрещенні і ще
більше розкривається під час звершення Євхаристії.
Однак необхідним залишається бажання єдності в любові (agape) та в спільному служінні (diakonia), не лише
на словах, але й на ділі.
Історичне спадкоємство, як і взаємне визнання, особливо чітко проявляються під час Євхаристійної synaxis, коли
під час читання канону згадуємо святих, а під час читання
диптихів — очільників Церков. Таким чином стає зрозумілим, чому ці відповідальні особи є символами католицької єдності в євхаристійному сопричасті. Кожен з них відповідно до власного ієрархічного стану підтримує сопричастя у вселенській гармонії Церков і зберігає спільну
для всіх вірність апостольській традиції.
4. Між цими Церквами існує сопричасний зв’язок, на що вказує Новий Завіт: сопричастя у вірі, надії й любові, сопричастя в Таїнствах, сопричастя в різноманітті харизм, сопричастя в примиренні, сопричастя в служінні. Джерелом цього
сопричастя є Дух воскреслого Господа. Його силою вселенська, католицька Церква об’єднує в собі різнорідність чи
множинність і перетворює цю різнорідність на один зі своїх
суттєвих елементів. Католицькість Церкви є плодом молитви
Ісуса Христа (Ів. 17). Ця молитва як складова частина ввійшла до різних Євхаристійних епіклез.

пів, які здійснюють своє служіння (episkope) у своїх місцевих
Церквах. Єпископи місцевих Церков також творять спільноту, силою Духа закорінену в започаткованій «раз і назавжди» спільноті апостолів, яка єдина є унікальним свідком
віри. Це означає, що вони не лише мають бути об’єднані
між собою вірою, любов’ю, місією і примиренням, але також
беруть участь у тій самій відповідальності і в тому самому
служінні Церкві. Оскільки одна і єдина Церква перебуває
в місцевій Церкві, жоден єпископ не може відокремити опіку над власною Церквою від опіки на Церквою вселенською.
Завдяки Таїнству рукоположення єпископ отримує харизму
Духа для служіння (episkope) у своїй місцевій Церкві. Одночасно єпископ отримує харизму Духа для episkope цілої Церкви. Поставлений посеред Народу Божого, єпископ здійснює
своє служіння (episkope) в сопричасті з усіма іншими єпископами, які hic et nunc очолюють свої місцеві Церкви та перебувають у сопричасті з живою традицією, яку передали їм
єпископи минулого. Присутність єпископів із сусідніх єпархій
на його єпископському рукоположенні надає цій події таїнственний характер. Це надає єпископу здатність одночасно
опікуватися своєю місцевою спільнотою та Церквою, поширеною по всьому світу. Святий Дух довіряє episkope над вселенською Церквою всім єпархіальним єпископам одночасно,
якщо вони перебувають у сопричасті між собою. Традиційно таке сопричастя виражається через практику Церковних
соборів. У майбутньому нам слід буде краще розважити над
темою соборності, її історією та реалізацією з огляду на те,
про що йшлося в цьому документі.

Кожен єпископ перебуває в єдності з первісною апостольською спільнотою, а це своєю чергою об’єднує всіх єписко24
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ВІРА, ТАЇНСТВА
І ЄДНІСТЬ ЦЕРКВИ
Барі (Італія), 1987 рік
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Вступ
1. Після нашого засідання в Мюнхені 1982 року, відповідно до Плану, прийнятого нашою Комісією під час її першої
зустрічі на Родосі в 1980 р., четверта сесія комісії взялася
розглянути питання взаємовідношення між вірою і сопричастям у Таїнствах (sacramentum).
2. Як уже було сформульовано в прийнятому на Родосі Плані
нашого діалогу, єдність у вірі передбачає єдність у Таїнствах,
особливо в Таїнстві Євхаристії. Однак цей принцип, загалом
прийнятний, торкається кількох важливих питань, які потребують особливого розгляду. Чи віра зводиться до спільної згоди на певні формулювання, чи вона також є чимось
іншим? Віру, що є Божим даром, треба розуміти як діяльність
розуму, серця і волі християнина. У своїй глибинній дійсності віра є також еклезіологічним явищем, яке здійснюється і звершується в спільноті і через сопричастя Церкви в її
літургійному і особливо в євхаристійному вираженні. Необхідно розважливо і з повагою розглянути цей еклезіальний
і літургійний характер віри.
3. З огляду на важливу особливість віри, слід ствердити, що
віру треба розглядати як попередню передумову, самодостатню та пріоритетну перед сопричастям у Таїнствах. У той
самий час віра зростає через сопричастя в Таїнствах, яке є
виразом життя Церкви і засобом духовного зростання кожного з її членів. Це питання необхідно поставити, щоб уникнути однобокого підходу до проблеми віри як єдиної умо29

ви єдності. Це питання не повинно, однак, затьмарювати
того факту, що саме віра є такою умовою, і тому спілкування
в Таїнствах неможливе без єдності у вірі, як у широкому сенсі, так і в плані її догматичного визначення.
4. На додаток до питання віри, яка є необхідною передумовою
сопричастя в Таїнствах і з ними в подальшому тісно пов’язана,
відповідно до затвердженого нами Плану діалогу ми також
дослідили на наших нарадах взаємозв’язок між так званими
«Таїнствами втаємничення» (тобто Хрещення, Миропомазання і Євхаристії) і їх вплив на єдність Церкви. Наразі необхідно
з’ясувати, чи відмінності між двома нашими Церквами зводяться лише до питань літургійної практики чи все ж таки
існують розбіжності у вченні, позаяк ми не повинні забувати, що літургійна практика і вчення Церкви тісно пов’язані
між собою. Чи повинні ми розглядати ці три Таїнства як три
ступені єдиної таїнственної дійсності, чи як три цілком окремі таїнственні (сакраментальні) дії? Треба також поставити
запитання, чи не є різниця в літургійній практиці уділяння
«Таїнств втаємничення» між двома традиціями проблемою
доктринальною, що було б значною перешкодою до майбутньої єдності.

I. Віра і сопричастя в Таїнствах
5. Віра є одночасно даром об’явленого Бога та відповіддю людини, яка приймає цей дар. Віра є також співдією
(synergeia) Божої благодаті та людської свободи. Місцем цієї
єдності (сопричастя) є Церква. Саме в Церкві ця об’явлена
правда передається, згідно з апостольською традицією,
на підставі Євангелія через вселенські собори, літургійні звичаї, Отців Церкви та здійснюється в житті кожного члена Тіла
Христового. Спільна віра Церкви творить норму і критерій
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особистого акту віри. Віра — це не витвір логічних конструкцій, а результат впливу благодаті Святого Духа. Апостол Павло отримав благодать «на послух віри» (Рим. 1, 5). Святитель
Василій Великий говорить про це так: «Віра доказів не потребує, бо спирається на Слово Боже. Віра краще за будь-які
логічні доведення переконує душу, вона не потребує жодних
наукових доказів, а народжується діянням Святого Духа»1.
6. Кожне Таїнство (sacramentum) передбачає і виражає віру
Церкви, яка його здійснює. Справді, в Таїнствах Церква
не просто визнає і виражає свою віру — вона являє присутність Таїни (mysterium), яку здійснює. Дух Святий об’являє
Церкву як Тіло Христа, яке Він творить і сприяє його зростанню. Таким чином Церква через Таїнства (sacramentum)
живить і розвиває сопричастя віри своїх членів.

1. Істинна віра є даром Божим і добровільною
відповіддю людини
7. Віра є даром Святого Духа. Через віру Бог дарує спасіння.
Через віру людство отримало доступ до Таїни (mysterium)
Христа, яка творить Церкву і яку Церква передає (уділяє)
через Духа Святого, що в ній перебуває. Церква може передавати лише те, що є причиною її існування. Отож, існує
лише одна Таїна Христа, а Божий дар завжди єдиний, повний
і невідмінний (Рим. 11, 29). Що ж до змісту віри, то вона охоплює всю повноту віровчення та церковної практики, що
мають стосунок до справи спасіння. Догмат, спосіб життя
християнина і літургійні звичаї об’єднуються в єдине ціле
і разом творять скарб віри. Відповідно до чудового вислову преподобного Івана Дамаскина, який вважав теоретичну
і практичну сторону віри невід’ємними одна від одної, «віра
1

Гомілія на Псалом 115 [В:] Василій Великий. Гомілії. Свічадо. 2006.
С. 139.
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здійснюється і вдосконалюється через все те, що Христос
постановив: віра через діла, благочестиве життя та зберігання заповідей Того, хто нас відновив. Бо той, хто не вірує згідно з переданням вселенської (католицької) Церкви, або хто
через негідні вчинки перебуває в сопричасті з дияволом — є
невіруючий» (De fide orthodoxa ІV, 10, 83).
8. Дарована Богом віра, яку проголошує Церква, передається
та переказується у видимій локальній Церкві, яка перебуває
в сопричасті з усіма іншими локальними Церквами, розсіяними по всьому світу, а отже зі вселенською Церквою всіх часів
і територій. Людина інтегрована в Христове Тіло і перебуває
у єдності (koinonia) з видимою Церквою, яка таїнственним
життям і Божим Словом живить віру людини, і завдяки якій
у ній діє Дух Святий.
9. Таким чином, можна сказати, що дар віри існує в одній єдиній
Церкві, яка перебуває в конкретних історичних обставинах,
що визначається середовищем і часом, тобто в усіх і в кожному з віруючих, під керівництвом їхніх пастирів. Людина
завжди має залишатися вірною цьому дару віри, яку б мову
вона не використовувала і якими б культурними чи історичними формами не проголошувала свою віру. Очевидно,
не можна вважати, що вираз істинної віри, яку переживаємо
в здійсненні Таїнств (sacramentum), повністю вичерпує все
багатство об’явленої в Ісусі Христі Таїни (mysterium). Однак
слід зауважити: незважаючи на всю обмеженість формулювань і людського сприйняття, усі ті, хто приймає цей дар віри
і ним живе, отримує доступ до повноти об’явленої правди,
а отже й до повноти спасіння і життя в Святому Дусі.
10. Згідно з текстом Послання святого апостола Павла до Євреїв, «віра є запорукою того, чого сподіваємося, — доказ речей
невидимих» (11, 1). Віра дає можливість перебувати в Божественній благодаті. Віру також можна вважати за певного
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роду екзистенціальну довіру до сили й любові Божої та за
сприйняття есхатологічних обітниць, сповнених в особі
Господа Ісуса Христа. Однак, як сказано в тому ж Посланні до Євреїв, віра вимагає особливого ставлення до навколишнього середовища і світу. Це ставлення проявляється
в готовності пожертвувати власною свободою і присвятити
своє життя Богові й іншим людям, як це зробив Ісус Христос
на хресті. Віра єднає з Христом об’явленим та з «багатьма
свідками» (12, 1), які наповнюють Церкву.
11. Віра передбачає свідому і свобідну відповідь з боку людини
в безперервній і постійній переміні серця і розуму. У результаті відбувається внутрішня переміна і преображення, що дає
можливість перебувати в благодаті Святого Духа, який оновлює людину. Віра вимагає переорієнтації людини до реалій
майбутнього Царства, яке наближається та вже тепер починає преображати дійсність цього світу.
12. Віра є передумовою Таїнства Хрещення та інших Таїнств, які
за ним слідують. Завдяки хрещенню ми стаємо учасниками
смерті і воскресіння Ісуса Христа (Рим. 6). Таким чином розпочинається процес зростання, який триває крізь усе християнське існування.

2. Літургійний вираз віри
13. У сфері літургійній усі Таїнства є найважливішими моментами життя Церкви, за допомогою яких переживаємо, передаємо та визнаємо нашу віру. У візантійській літургійній
традиції першою молитвою за новоохрещуваного звертаємось до Господа Бога такими словами: «Сповни його вірою
в Тебе, і надією, і любов’ю, щоб зрозумів, що Ти єси єдиний
Бог істинний, і єдинородний твій Син, Господь наш Ісус Христос, і Святий Дух». Подібним є перше запитання, яке Церква
ставить кандидатові до Хрещення в латинській літургійній
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традиції: «Чого просиш від Церкви?». А кандидат відповідає:
«Віри». — «Що тобі дає віра?» — «Життя вічне».
14. Обидві наші Церкви висловлюють свою позицію в цій справі такою аксіомою: Lex orandi, lex credendi (Закон молитви є
законом віри). Для них літургійна традиція є автентичним
вираженням Об’явлення і завдяки цьому критерієм сповідання істинної віри. Справді, саме літургійна традиція віри
наших Церков — історичні свідчення Отців і спільне служіння на Вселенських Соборах — є для вірних надійним провідником віри. Незалежно від різноманіття богословського
способу вираження, таке свідчення є одночасно проголошенням Святого Письма (kerygma) й актуалізується під час
священнослужіння. Можна ствердити, що проголошена віра
живиться літургійною молитвою народу Божого.

3. Святий Дух і Таїнства
15. Таїнства Церкви — це «Таїнства віри», завдяки яким Бог
Отець вислуховує прохання (epiclesis) Церкви, яка виражає свою віру молитвою і проханням про зіслання Святого Духа. Через Таїнства Бог Отець уділяє Свого Святого
Духа, який приводить нас до повноти спасіння в Христі. Сам
Христос створює Церкву як Своє Тіло. Святий Дух розбудовує Церкву. Немає жодного дару в Церкві, який не був би
даром Святого Духа (Василій Великий, PG 30, 2892). Таїнства є даром і благодаттю Святого Духа, що передаються
через Ісуса Христа в Церкві. Це особливо виражено в православному гімні П’ятидесятниці: «Все подає Дух Святий: відкриває пророцтва, ставить священників, навчає некнижних
мудрости, рибалок показує богословами, збирає весь собор
церковний».
2
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16. Кожне окреме Таїнство (sacramentum) Церкви уділяє повноту благодаті Святого Духа і є видимим знаком того, що Бог
звершив у минулому; є видимим свідченням того, що Бог
діє у кожній віруючій людині і в Церкві; є видимим знаком,
який проголошує та об’являє майбутню есхатологічну досконалість. Таким чином, звершуючи Таїнства, Церква виражає, пояснює і сповідує свою віру відповідно до Божого
задуму.
17. Зауважимо, що всі Таїнства мають глибинний зв’язок з Євхаристією. Євхаристія є par excellence (у чистому вигляді)
об’явленням віри, з якої бере свій початок і до якої прямує
кожне визнання істини. Тільки Євхаристія об’являє в усій
своїй повноті надзвичайні Божі діла, які звершив для нас
сам Господь Ісус Христос силою Святого Духа. Отже, сам Господь чинить так, що Його діла в таїнственний спосіб стаються богослужінням Церкви. Таїнства Церкви передають благодать і є свідченнями віри, які виражають і зміцнюють віру
в Ісуса Христа.

4. Віра, виражена і звершена в Таїнствах:
Символи віри
18. Під час служіння Євхаристії Церква звершує Таїну (mysterium)
спасіння в євхаристійній молитві (anaphora) на Божу славу.
Таїна, яку звершує Церква, є тією ж Таїною, яку вона сповідує, приймаючи від Бога дар спасіння.
19. Хоча зміст і мета служіння Євхаристії в місцевих Церквах
зберігаються незмінними, проте кожна місцева Церква використовувала різні визначення і різну мову, які відповідно
до духу різних культур, мають свої особливості і характерні
риси на шляху до єдиної мети спасіння. Тож у самому серці
Церкви, в євхаристійному synaxis (зібраним заради Євхаристії), наші дві традиції — східна і західна — використовують
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певну різноманітність у формулюванні змісту віри, яку виражаємо під час звершення богослужіння.
20. Від початку існування Церкви звершення Таїни Хрещення пов’язане з визнанням віри, за допомогою якої місцева
Церква передає новоохрещеному (оглашенному) основний
зміст вчення апостолів. Це визнання віри виражає в стислій
формі сутність апостольської традиції, акцентуючи передовсім на сповіданні віри у Святу Трійцю і в Церкву. Коли всі
місцеві Церкви сповідують єдину істинну віру, вони за допомогою Таїни Хрещення передають цю єдину віру в Отця,
і Сина, і Святого Духа. Разом з тим, залежно від часу і місця, формулювання, що виражають віру, були подані в різний спосіб зважаючи на вимоги тодішніх обставин. При цьому використовувалися терміни і вирази, які не завжди були
ідентичними. Однак усі вони зберігали й визнавали сутність
єдиної віри. Східна Церква у своєму Чині Хрещення використовує Нікейсько-Константинопольський Символ віри. Вірна
своїй власній традиції, західна Церква передає катехуменам
Символ віри, званий «Апостольським». Ця різниця у формулюваннях двох Церков не вказує на жодну розбіжність чи
відхилення щодо суті переданої живої віри.

5. Умови сопричастя у вірі
21. Першою умовою для повноцінного сопричастя між Церквами є сповідування кожною з них Нікейсько-Константинопольського Символу віри як необхідної норми для перебування в єдиній Христовій Церкві, поширеній по всій землі
і в усі віки від часу її заснування. У цьому сенсі правдива віра
є передумовою для сопричастя в Таїнствах (sacramentum).
Сопричастя можливе лише між Церквами, які мають спільну віру, священство і Таїнства. Властиво, з огляду на це взаємне визнання ідентичності і єдності віри (а також священ36

ства і Таїнств), що зберігається в кожній місцевій Церкві, ці
Церкви взаємно визнають одна одну правдивими, істинними
Церквами Божими і приймають кожного віруючого як брата
чи сестру у вірі. Водночас, не слід забувати, що віра поглиблюється і очищується сопричастям Церков, яке в Таїнствах
пізнається кожною спільнотою. Ця еклезіальна риса віри, як
плід таїнственного життя, реалізується на різних рівнях буття
Церкви.
22. Насамперед звершенням Таїнств громада вірних проголошує свою віру, передає її і приймає.
23. Крім того, у звершенні Таїнств кожна місцева Церква розкриває глибину своєї природи. Вона залишається в нерозривному зв’язку з Церквою апостолів і в сопричасті з усіма Церквами, які сповідують ту саму віру та уділяють тих самих Таїнств.
У звершених місцевою Церквою Таїнствах інші місцеві Церкви вбачають і визнають спільну ідентичність віри і в такий
спосіб зміцнюють власну віру та духовне життя. Таким чином,
звершення Таїнств підтверджує і виражає сопричастя віри
між Церквами. Саме тому вірянин однієї місцевої Церкви,
охрещений у цій Церкві, може приступати до Таїнств, звершуваних іншою місцевою Церквою. Це сопричастя в Таїнствах виражає тотожність і єдність правдивої віри, яку сповідують Церкви.
24. У спільному служінні Євхаристії представниками різних місцевих Церков особливим чином виявляється ідентичність
віри, і тим самим таїнственним актом вона зміцнюється. Саме
тому собори, на яких єпископи, ведені Святим Духом, виражають правду віри Церкви, завжди поєднані спільним звершенням Євхаристії. Проголошуючи єдину Таїну (mysterium)
Христа і розділяючи єдину євхаристійну трапезу, єпископи,
клір і весь християнський народ, що перебуває в сопричасті
з ними, отримують силу свідчити про віру Церкви.
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6. Правдива віра
і сопричастя в Таїнствах
25. Ідентичність віри є основною умовою церковного сопричастя під час звершення Таїнств. При цьому певне різноманіття
формулювань не порушує сопричастя (koinonia) між місцевими Церквами, позаяк у різноманітності формулювань кожна
Церква може розпізнати ту єдину автентичну віру, отриману
від апостолів.
26. Упродовж століть існування неподіленої Церкви різноманітність способів богословського вираження єдиного вчення не наражала на небезпеку сопричастя в Таїнствах. Після
того, як відбулось розділення (schismate), Схід і Захід продовжували розвиватися, але вже окремо один від одного. Вони
вже не мали можливості одностайно приймати рішення, що
мають силу як для одних, так і для інших.
27. Церква як «стовп і підвалина правди» (1 Тим. 3, 15) зберігає в чистоті і незмінності скарб віри, передаючи її вірно своїм членам. Коли правдивому вченню Церкви або її єдності
загрожували єресь чи розкол (schismate), Церква, спираючись на Святе Письмо, живу традицію і рішення попередніх
соборів, достовірно і непомильно проголошувала на Вселенському соборі правильну (orthodoxia) віру.
28. Коли виявляється, що відмінності тягнуть за собою відкинення попередніх догматів Церкви і не є звичайною різницею в способі висловлювання богословських формулювань,
виникає явне розділення у вірі. Немає більше можливості продовжувати сопричастя в Таїнствах, бо віру можемо
визнавати словами, які виражають лише правду. Утім, життя
Церкви може спричинити виникнення нових словесних виразів віри, яка була «раз і назавжди дарована Богом Його святим людям» (Юд. 3), особливо коли того вимагають нові істо38

ричні та культурні обставини при ясно вираженому прагненні зберегти саму сутність вчення (doctrina). У таких випадках
словесний вираз може стати нормативним для одностайності у вірі. Це, однак, вимагає прийняття певних спільних критеріїв для судження, що дозволить зрозуміти, чи розвиток
відбувається під натхненням Святого Духа, у правильному
напрямку, чи в помилковому.
Такими критеріями є:
29. Безперервність традиції. На нові проблеми Церква повинна
відповідно реагувати, спираючись на Святе Письмо та зважаючи на зміст попередньо узгодженого вчення (dogma).
30. Літургійне (доксологічне) значення віри. Будь-який розвиток літургійної традиції в одній з помісних Церков має бути
сприйнятий іншими Церквами як ідентичний тій самій Таїні
(mysterium) спасіння, яку Церква отримала і звершує.
31. Сотеріологічне значення віри. Будь-яке вираження віри
повинно зважати на кінцеве призначення людської особи як
Божої дитини, що перебуває в благодаті та завдяки обожественню (theosis) отримує перемогу над смертю і преображається.
32. Якщо будь-яке визнання віри суперечить хоча б одному з цих
критеріїв, це стає перешкодою для сопричастя. Натомість
якщо додаткове формулювання віри не суперечить жодному
з цих критеріїв, тоді воно може вважатися правильним виразом віри і не перешкоджає сопричастю в Таїнствах.
33. Усе вищесказане вимагає серйозного вивчення у світлі сучасних богословських тверджень та думок (theologoumenon).
Необхідно також з’ясувати, який конкретно, здійснений
в одній частині християнського світу розвиток, міг би другою
частиною оцінюватись як правильний. Окрім того, необхідно
визнати, що часто значення термінів змінювалося з плином
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часу. Ось чому необхідно постаратися зрозуміти кожне формулювання відповідно до задуму його авторів, щоб не ввести в нього чужі елементи, але з іншого боку, не залишити
без уваги ті, які сприймалися авторами як щось само собою
зрозуміле.

7. Єдність Церкви у вірі і Таїнствах
34. Служіння священнослужителів (ministres) у Церкві полягає насамперед у тому, щоб сприяти, підтримувати і зміцнювати сопричастя у вірі і Таїнствах. Як служителі Таїнств
(sacramentum) і наставники у вірі — єпископи, яким допомагають інші священнослужителі, проголошують віру Церкви, розкриваючи її зміст і вимоги, необхідні для християнського життя, і захищають віру від помилкових інтерпретацій, які могли б спотворити чи завдати шкоди істинній Таїні
(mysterium) спасіння.
35. Пов’язана зі служінням благодійна і доброчинна діяльність духовенства, подібно як і певна їхня позиція, яку вони
займають щодо тих чи інших проблем своєї епохи і середовища, невіддільні від двох основних функцій: передавання і навчання віри, з одного боку, і звершення богослужіння
і Таїнств, з іншого.
36. Таким чином, єдність віри всередині кожної з місцевих Церков, подібно як і між місцевими Церквами, забезпечується
єпископом, який перебуває в єдності зі своїм народом і є
хранителем віри, суддею та свідком традиції. Єдність віри є
невіддільною від єдності таїнственного (sacramentum) життя.
Сопричастя у вірі і сопричастя в Таїнствах не є двома окремими дійсностями і є невіддільні одна від одної. Це два аспекти
єдиної реальності, яку Дух Святий животворить, примножує
і охороняє між вірними.
40

II. Таїнства християнського втаємничення: їх
стосунок до єдності Церкви
37. Входження в Христову Церкву відбувається через святі Таїнства Хрещення, Миропомазання та Євхаристії, які творять
одну єдину цілість, де Миропомазання доповнює Хрещення,
а Євхаристія довершує обидві ці події. Незважаючи на те,
що ці три Святі Таїнства звершуються разом і творять єдину
таїнственну реальність, це не заперечує особливого характеру кожного з них. Так, Хрещення водою і Святим Духом є співучастю в смерті і воскресінні Христа та новим народженням
через дар благодаті. Через Миропомазання християнин отримує особистий дар Святого Духа. Прийнята достойно і згідно
з належними умовами Євхаристія через причастя Тіла і Крові
Господа дозволяє християнину стати причасником Царства
Божого, що включає в себе прощення гріхів, участь у самому
Божому житті і приналежність до есхатологічної спільноти.
38. Історія обрядів хрещення на Сході і на Заході, як і спосіб, яким
наші спільні Отці Церкви пояснювали значення цих обрядів,
виразно свідчать, що Таїнства християнського втаємничення творять одне єдине ціле. Цю єдність рішуче підтверджує
Церква східної традиції. Зі свого боку, латинська Церква
також це підтверджує. Так, новий Римський Міссал, описуючи обряд християнського втаємничення, стверджує, що
«три Таїнства входження в Церкву тісно пов’язані між собою
та обдаровують вірних силою Святого Духа і здатністю поширювати християнське вчення по всьому світу» (Prenotanda
generalia, n. 2).
39. Спосіб звершення церковних Таїнств, який сформувався
в Церкві дуже рано, демонструє, яким чином Церква розуміла різні етапи християнського втаємничення, намагаючись
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за допомогою богословських і літургійних звичаїв поєднати людину з Ісусом Христом, зробити її повноцінним членом
Його Церкви та сприяти її розвитку завдяки причастю Тіла
і Крові Христових. Це все творить той самий Святий Дух, який
робить християнина членом Церкви.
40. Ця давня модель складалася з таких елементів:
41. 1. Для дорослих — час духовного випробування і навчання,
коли кандидати (κατηχούµενοι) готувалися до остаточного
включення в Церкву.
42. 2. Хрещення звершував єпископ спільно зі священниками
і дияконами або звершував лише священник, якому допомагали диякони. Хрещенню передувало визнання віри кандидата, різні молитви за нього та літургійні обряди.
43. 3. Миропомазання (chrismation) на Заході і на Сході звершував єпископ, або у випадку його відсутності священник, шляхом покладання рук і помазання Святим миром.
44. 4. Звершення Святої Таїни Євхаристії, під час якої охрещені
або миропомазані християни допускалися до повної участі
в Христовому Тілі.
45. Ці три Таїнства звершувалися під час одного богослужіння.
Потім ішов період подальшого катехитичного і духовного
дозрівання шляхом навчання й частої участі в Євхаристії.
46. Ця модель залишається ідеалом для обох Церков, оскільки
вона найбільше відповідає традиції Святого Письма, Апостольського Передання та практиці ранніх християнських
Церков, які жили в повному сопричасті між собою.
47. Хрещення дітей, яке практикувалося з самого початку, стало в Церкві звичайним способом введення нових християн
у повноту життя Церкви. З іншого боку, у літургійній практиці деяких помісних Церков відбулися певні зміни, пов’язані
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з потребами душпастирської опіки вірних. Та все ж ці зміни
не порушували богословського розуміння повноти єдності у Святому Дусі під час процесу християнського втаємничення.
48. На Сході збережено традицію звершувати три Таїнства християнського втаємничення під час одного богослужіння, підкреслюючи цим єдність діяння Святого Духа і повноту входження дитини в таїнственне життя Церкви.
На Заході часто Таїнство Миропомазання відкладалось у часі
для того, щоб зберегти контакт охрещуваного з єпископом.
Таким чином, священники зазвичай не мали повноважень
здійснювати Миропомазання.
49. Головні пункти спільного вчення про Хрещення в обох Церквах такі:
a. необхідність Хрещення для спасіння;
b. наслідки Хрещення — важливість дару нового життя
в Христі і звільнення від первородного гріха;
c. Хрещення — Таїнство входження в Церкву;
d. зв’язок Хрещення з Таїною (mysterium) Святої Трійці;
e. конститутивна єдність Хрещення зі смертю і Воскресінням Господа;
f.

роль Святого Духа в Хрещенні;

g. необхідність води, яка розкриває характер Хрещення як
купелі нового народження.
50. Окрім того, між двома Церквами щодо Хрещення існують
такі відмінності:
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a. католицька Церква, визнаючи надзвичайну важливість
Хрещення через занурення у воді, зазвичай на практиці
використовує Хрещення через поливання водою;
b. у католицькій Церкві вважається нормальним, якщо Хрещення звершує диякон.

53. На завершення слід нагадати, що Константинопольський Собор, проведений спільно обома Церквами в 879–
880 роках, постановив, щоб кожна місцева Церква зберігала
давні звичаї своєї традиції: Римська Церква зберігала свої
звичаї, Константинопольська — свої, так само, як і інші столиці Сходу (пор.: Mansi XVII, 489 В).

51. Більше того, у деяких латинських Церквах з душпастирських
міркувань (наприклад, для того, щоб краще підготувати
тих, хто на порозі юнацького віку має прийняти Миропомазання) поступово поширився звичай допускати до першого причастя хрещених, котрі ще не отримали Таїни Миропомазання. При цьому дисциплінарні вказівки щодо традиційного порядку Таїнств християнського втаємничення
ніколи не були скасовані. Ця зміна порядку викликає зрозумілі застереження та заперечення як серед православних, так і серед римо-католиків, заохочує до богословських
роздумів і поглибленого вивчення пасторального розуміння цієї проблеми, оскільки душпастирська практика ніколи не повинна забувати сенс первісної традиції та її доктринальну важливість. Проте варто зазначити, що в латинській Церкві після Хрещення, яке уділяється у свідомому
віці, зазвичай відразу наступає Миропомазання й участь
у Євхаристії.
52. Водночас, обидві Церкви намагаються забезпечити неофітів
(новоохрещених) якнайкращим духовним вихованням у вірі.
Для цього вони наголошують, що існує обов’язковий зв’язок
між свобідним діянням Святого Духа, який вводить людину
за посередництвом трьох Таїнств у повноту життя Церкви,
і відповіддю самої людини. З іншого боку, Церкви прагнуть
підкреслити, що повне просвітлення вірою можливе лише
тоді, коли неофіт, без огляду на його вік, прийняв усі Таїнства
християнського втаємничення.
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ТАЇНСТВО
СВЯЩЕНСТВА
В ТАЇНСТВЕННІЙ
СТРУКТУРІ ЦЕРКВИ
з особливою увагою
вивчення апостольського
наступництва (сукцесія)
для освячення і єдності
народу Божого
Новий Валаам (Фінляндія), 1988 рік

Вступ
1. Після того, як наша Комісія висловила свою позицію про
Таїнство (misterium) Церкви як сопричастя віри і Таїнств
(sacramentum), що найповніше виявляється у звершенні
Євхаристії, ми приступаємо до розгляду іншого важливого
питання — про місце і роль Таїнства священства в таїнственній структурі Церкви. Перш за все ми обговоримо Таїнство
священства загалом і звернемо увагу на кожен окремий його
ступінь: єпископство, пресвітерство та дияконат. Ми впевнені, що в наших Церквах апостольське наступництво (сукцесія) має фундаментальне значення для освячення і єдності
народу Божого.
2. Наші Церкви стверджують, що служіння в Церкві звершується завдяки служінню самого Христа. У Святому Письмі Нового Завіту Ісуса Христа називають апостолом, пророком, пастирем, слугою, дияконом (diakonos), учителем, священником,
єпископом (episkopos). Наша спільна традиція завжди усвідомлювала тісний зв’язок між дією Христа і Святого Духа.
3. Такий підхід не дозволяє, у світлі ікономії спасіння, розглядати Христа окремо від Святого Духа. Реальна присутність
Христа в Його Церкві має також есхатологічний характер,
тому що Дух є зачатком (первісною формою), який необхідний для досконалого здійснення задуму Божого щодо світу.
4. У цій перспективі Церква постає як громада Нового Завіту,
яку Христос за допомогою Духа збирає навколо себе і тво49

рить з неї своє Тіло. Завдяки Церкві Христос об’являється
в історії, завдяки Церкві Він звершує спасіння світу.

той самий Дух. Він буде співдіяти з нами в усі дні нашого
життя.

5. Оскільки Христос присутній у Церкві, то в ній звершується
Його служіння. Служіння в Церкві не прагне замінити собою
Христа, але саме в Ньому має своє джерело. Оскільки Дух
Святий, посланий Христом, животворить Церкву, служіння
без благодаті Святого Духа є безплідним. Служіння в Церкві
охоплює безліч функцій, які члени громади виконують відповідно до різнорідності дарів, які отримали як члени Тіла
Христового. Деякі з них через чин рукоположення отримують
дари і звершують служіння єпископа, пресвітера чи диякона.
Немає Церкви без служіння, народженого від Духа; немає
служіння без Церкви, іншими словами, поза громадою або
без громади. Лише в Церкві служіння має свій сенс і свою
причину.

8. Служіння в Церкві має звершуватись у святості, з огляду
на освячення Народу Божого. Щоб уся Церква й особливо
рукоположені служителі могли сприяти «приготуванню святих для справи служіння та збудування Христового Тіла»,
бо завдяки безлічі дарів можливим є різне служіння (Еф. 4,
11–12, I Кор. 12, 4–28, Рим. 12, 4–8).

I. Христос і Святий Дух
6. Святий Дух, який відвічно від Отця ісходить і на Сині спочиває, приготував подію Христа і здійснив її. Воплочення Сина
Божого, Його смерть і Воскресіння здійснилися з волі Отця
у Святому Дусі. Під час хрещення Бог Отець дією Святого Духа
розпочинає місію Сина. Той же Дух присутній у Його служінні:
у звіщанні Доброї Новини про спасіння, в об’явленні пришестя Царства Божого, у даванні свідоцтва про Отця. Подібно
саме в цьому самому Дусі єдиний священник Нового Завіту,
Христос, приносить у жертву власне життя і саме цим Духом
Він прославляється.
7. Від часу П’ятидесятниці в Церкві, яка є Тілом Христовим,
лише в Дусі Святому можуть діяти ті, на кого покладено те чи
інше служіння, що веде Церкву — Тіло Христове — до повноти зростання. У служінні Христа, як і в служінні Церкви, діє
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9. Ось у чому новизна служіння Церкви: Христос, Слуга Божий
для людства, присутній завдяки Святому Духові в Церкві,
Своєму Тілі, від якого Він не може бути відділений. Таким
чином Він сам є «первородним з-поміж багатьох братів»
(Рим. 8, 29). Саме таким чином слід розуміти таїнственний
спосіб Христового діяння в історії від часів П’ятидесятниці
до Парусії (друге пришестя Ісуса Христа). Церковне служіння
як таке є таїнственним (сакраментальним).
10. З цієї причини присутність Христа в Церкві є також есхатологічною. Там, отже, де діє Дух, Він об’являє світові присутність
Царства Небесного у творінні. У цьому закорінене церковне
служіння.
11. Церковне служіння має таїнственну (сакраментальну) природу. Уживаючи слово «таїнственність», хочемо підкреслити,
що кожне служіння пов’язане з есхатологічною реальністю
Царства Божого. Благодать Святого Духа як запорука життя
будучого віку має своє джерело в смерті і Воскресінні Христа,
яку таїнственним чином відчуваємо в нашій щоденній дійсності. Слово «таїнственність» вказує, що служитель Церкви
є членом громади, на якого Святий Дух покладає певні функції та наділяє владою для того, щоб об’єднувати громаду
й очолювати всі її дії в ім’я Христа, задля прослави Таїнства
спасіння. Таке бачення таїнственного характеру служіння
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закорінене в тому факті, що Христос сакраментально присутній у Церкві за посередництвом Святого Духа, якого Він сам
послав для Церкви.
12. Природа церковного служіння виражається в тому, що всі
види служіння мають обов’язок служити світові, щоб привести його до істинної мети — Божого Царства. Саме творенням
есхатологічної громади, яку розуміємо як Тіло Христове, служіння Церкви відповідає на потреби світу.
13. Громада вірних, об’єднана Святим Духом навколо Христа,
який здійснює Своє служіння для світу, має своєю основою
Ісуса Христа (наріжний камінь) та громаду Дванадцяти Апостолів. Завдяки цьому розуміємо апостольський характер
Церков та їхнє служіння.
14. З одного боку, Дванадцять Апостолів є свідками історичного
життя Ісуса, Його служіння і Його Воскресіння. З іншого боку,
маючи зв’язок із Христом прославленим, вони пов’язують
кожну громаду з громадою останніх часів. Таким чином, церковне служіння можна назвати апостольським, бо воно здійснюється безперервно та вірно стосовно до того, що заповідав Ісус Христос і переказали апостоли. Воно є апостольським ще й тому, що євхаристійна громада, предстоятелем
якої є священнослужитель, передбачає остаточне з’єднання
цієї громади з Христом. Завдяки такому подвійному розумінню служіння Церкви завжди пов’язане зі служінням Дванадцятьох Апостолів, а через це — зі служінням Самого Христа.

II. Священство
в Божественній ікономії спасіння
15. Кульмінацією всієї Божественної ікономії спасіння є Воплочення Божого Сина, Його вчення, Його страждання, Його
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славне Воскресіння, Його Вознесіння і друге пришестя.
Христос діє у Святому Дусі. Таким чином раз і назавжди
була закладена основа для відновлення сопричастя людини
з Богом.
16. Як сказано в посланні до Євреїв, Христос через свою смерть
став єдиним посередником Нового Завіту (Євр. 9, 15) і, увійшовши один раз до святині власною кров’ю (Євр. 9, 12), Він
навіки став єдиним і вічним Первосвященником Нового Завіту на небесах, щоб заступитися перед Божим лицем за нас
(Євр. 9, 24) і принести свою жертву один раз і назавжди (пор.
Євр. 10, 12).
17. Ісус Христос є невидимо присутній у Церкві через Святого Духа, якого Він сам послав. Завдяки цьому Ісус Христос
є єдиним Первосвященником. У Ньому — священникові
і жертві — усі разом, пастирі і вірні, творять «вибраний рід,
царське священство, народ святий», люд, який Богові належить (I Петра 2, 9; пор. Одкр. 5, 10).
18. Усі члени Церкви як члени Тіла Христового беруть участь
у Його священстві та покликанні стати «жертвою живою, святою, приємною Богові» (Рим. 12, 1; див. 1 Петра 2, 5). Щоб це
зреалізувати, Ісус Христос як Глава Церкви поставив апостолів, вибраних з-посеред людей, яким дав владу і силу, зміцнивши їх благодаттю Святого Духа. Апостольське посланництво та місію продовжують єпископи разом зі священниками
та дияконами, які їм допомагають. Єпископи через Таїнство
рукоположення стали наступниками апостолів і управляють
народом на його дорозі до спасіння.
19. Зібрані довкола прославленого Господа, Дванадцять апостолів свідчать про присутність Царства Божого, яке вже
започатковане та існує, але в усій повноті об’явиться в часі
другого пришестя Христового. Ісус Христос справді пообіцяв їм, що вони сядуть на дванадцяти престолах, щоб суди53

ти разом із Сином Чоловічим дванадцять племен Ізраїля
(див. Мт. 19, 28).
20. Дар служіння Дванадцятьох є єдиним і неповторним, оскільки вони є свідками того, що зробив Господь. Те, що заснували апостоли, стало єдиною основою для всіх, і ніхто в майбутньому не зможе будувати інакше, ніж на фундаменті так
покладеному (див. Еф. 2, 20; Одкр. 21, 14).
21. Апостоли також є основою Церкви в усі часи її існування —
щоб посланництво, яке вони отримали від Господа, завжди
залишалося видимим і результативним в очікуванні на Його
повернення (див. Мт. 18, 18 та 16, 19).
22. Саме тому Церква, у якій діє Божа благодать, є сама по собі
Таїнством par excellence, започаткованим зовнішнім праобразом есхатологічної реальності, передчуттям Царства
Божого — слави Бога і Отця, есхатону (eschaton) в історії.
23. У глибині цього Таїнства, яким є Церква, своє місце займає
священство, що уділяється завдяки Таїнству рукоположення для тієї ж Церкви. Із суті своєї священство є для Церкви харизматичним служінням (leitourgema) par excellence.
Священство перебуває в безперервному служінні для життя й існування Церкви завдяки Святому Духові, служінні для
єдності в Христі всіх вірних, живих і померлих, мучеників,
святих і праведників Старого Завіту.

III. Служіння єпископа,
пресвітера і диякона
24. Під час звершення Євхаристії вся громада — кожен відповідно до своєї гідності — є служителем (leitourgema) спільноти (koinonia). Таке служіння є можливим лише завдяки
Святому Духові. «Є різниця між служіннями, та Господь той
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Самий [...]. Кожному ж об’являється Дух на спільне добро»
(1 Кор. 12, 5–7). Різні служіння зливаються в одне євхаристійне зібрання (synaxis), під час якого вони звершуються. Проте їх
різноманітність служить цілісності й повноті життя спільноти
та виражається у: вірності Божому слову, перебуванню в гармонії та братерській любові, свідоцтві «тим, що назовні», зростанні у святості, витривалості в молитві, турботі про убогих.
25. Дар єпископського служіння вести свою громаду до єдності
походить від Святого Духа. Вершиною єпископського служіння є звершення Євхаристії, одного з Таїнств християнського
втаємничення, завдяки якому всі стають єдиним Тілом Христовим. Місцева Церква, плекаючи в собі різні дари Святого
Духа, має у своєму центрі єпископа, сопричастя з яким забезпечує єдність усіх та одночасно вказує на цілісність і повноту
Церкви Христової.
26. Єдність місцевої Церкви не можна відокремити від вселенського сопричастя Церков. Одним з головних, суттєвих елементів Церкви є перебування в сопричасті з іншими Церквами. Таке сопричастя виражається й реалізовується назовні
завдяки колегії єпископів і через колегію єпископів. Через
Таїнство рукоположення єпископ поставлений для служіння
в місцевій Церкві, і його завдання — бути її представником
у вселенському сопричасті.
27. Таїнство рукоположення єпископа, яке згідно з канонами
відбувається за участю принаймні двох або трьох єпископів,
вказує на сопричастя Церков з тією Церквою, до якої належить нововисвячений єпископ. Через Таїнство рукоположення єпископ приєднується до колегії єпископів. Здійснюючи архієрейську хіротонію, єпископи, виконуючи свою місію,
підтверджують правильність розуміння апостольської віри
і Таїнств не лише кандидатом на нового єпископа, але й тією
Церквою, предстоятелем якої стане новий єпископ. Осно55

вною умовою для зарахування новообраного до колегії єпископів є факт, що все здійснює прославлений Господь силою
Святого Духа в момент покладання рук.
Тут розглядаємо Таїнство рукоположення лише в таїнственному (sacramentum) його значенні. Питанням щодо способу
обирання будемо займатися пізніше.
28. Єпископська хіротонія уділяє тому, хто її приймає як дар Святого Духа, всю повноту священства. Під час Таїнства рукоположення, співслужіння єпископів виражає єдність Церкви та її
ідентичність з апостольською спільнотою. Покладають вони
на новообраного руки і закликають Святого Духа, бо лише
єпископи мають право уділити йому дар єпископського служіння. Виконують це під час молитви всієї спільноти.
29. Завдяки Таїнству рукоположення єпископ отримує повноту влади необхідну для виконання свого служіння. Канонічні умови для виконання єпископського служіння, як також
поставлення єпископа в місцевій Церкві, будуть обговорені
комісією дещо пізніше.
30. Отриманий дар вповні й остаточно освячує того, хто приймає
його на служіння Церкві. Це стверджує традиційне вчення
і переконання як Сходу, так і Заходу; підтверджує це факт,
що у випадку дисциплінарних санкцій супроти певного єпископа, у випадку подальшого законного відновлення його
єпископської гідності — хіротонія вдруге не відбувається.
У цій справі, подібно як і в інших суттєвих пунктах, які належать до Таїнства священства, наші Церкви мають спільне
вчення і практику, незважаючи на те, що в певних канонічних
і дисциплінарних питаннях — таких, скажімо, як целібат —
можуть існувати різні звичаї, зумовлені різними причинами
пасторального чи духовного характеру.
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31. Церковне служіння здійснюється в різних формах. Усі вони
взаємозалежні, і жодна з них не може замінити іншу. Стосується це особливого служіння єпископа, пресвітера, диякона та мирян; усі вони разом творять структуру Євхаристійної
спільноти.
32. Протягом цілої історії наших Церков, жінки виконували важливу роль, про що свідчать не лише Пресвята Богородиця,
святі жінки, згадані в Новому Завіті і сонм святих подвижниць, яких ми почитаємо, але й безліч інших жінок, які й сьогодні служать Церкві в різний спосіб. Властиві для них дари
(харизма) дуже важливі в будуванні Тіла Христового. Проте
наші Церкви залишаються вірними історичній і богословській традиції, згідно з якою до священничого служіння
допускаються лише мужчини.
33. Так як апостоли об’єднали перших християн у спільноти,
проповідуючи Ісуса Христа, звершуючи Євхаристію, провадячи хрещених до єдності з Христом і між собою, — так само
і єпископ, поставлений тим самим Духом, продовжує проповідувати те саме Євангеліє, звершує ту саму Євхаристію, служить єдності й освяченню тої самої спільноти. Таким чином
єпископ є для всіх іконою Ісуса Христа-Слуги.
34. Зважаючи на те, що саме в Євхаристії Церква являє себе
в усій повноті, роль єпископа і пресвітера також розкривається в усій повноті під час служіння Євхаристії.
35. Під час звершення Євхаристії всі вірні жертвують себе разом
з Ісусом Христом на зразок царського священства. Це стає
можливим завдяки присутності самого Христа, який проповідує своє слово і силою Святого Духа перемінює хліб і вино
в своє Тіло і Кров, поєднуючи вірних із собою, даючи їм своє
життя. Більш того, молитва та жертвоприношення народу об’єднаного з Ісусом Христом, зливаються з подячною
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молитвою єпископа та з його приношенням жертви й освяченням дарів.
36. Таким чином, Євхаристія реалізує єдність християнської
спільноти. Євхаристія являє також єдність усіх Церков, які
правдиво її звершують, як також являє єдність тих Церков,
які впродовж усього їх історичного існування не втратили
своєї єдності з апостольською спільнотою від самого початку
до дня сьогоднішнього. У Святому Дусі, виходячи поза будьякі історичні межі, Євхаристія поєднується з усіма апостолами, мучениками, свідками всіх часів, які зібрались довкола
Агнця. Справді, будучи центральним дійством єпископського служіння, Євхаристія являє вже сьогодні життя будучого
віку — Церкву, зібрану воєдино, яка жертвує себе Богу Отцю
через Сина у Святому Дусі.
37. Той, хто звершує Євхаристію, є відповідальним за збереження вірності навчанню апостолів та веде свою спільноту
до нового життя. Він — служитель і пастир цієї спільноти.
Єпископ є також провідником повноти літургійного життя
своєї місцевої Церкви, яка, керуючись його прикладом, стає
спільнотою молитви. Єпископ очолює молитву прослави
та заступництва. Сам молиться безперервно за всіх тих, кого
довірив йому Господь, усвідомлюючи, що несе відповідальність за кожну особу перед судом Божим.
38. Єпископ повинен постійно чувати над тим, щоб під час проповідей і катехизації його вірні чули правдиве Слово Боже,
яке передав Ісус Христос апостолам «раз і назавжди». Єпископ першим несе відповідальність за проповідування слова
Божого у своїй єпархії.
39. На єпископові лежить обов’язок слідкувати, щоб його вірні
проповідували істину про спасіння в Ісусі Христі іншим
людям, не забуваючи при цьому свідчити це своїм життям.
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Єпископу доручено керувати своєю Церквою так, щоб вона
завжди залишалася вірною своєму християнському покликанню та місії, що випливає з цього покликання. При цьому
єпископ залишається членом Церкви, покликаний до святості й залежний від спасенного служіння цієї ж Церкви, як
про це пише св. Августин до своєї спільноти: «для вас я єпископ, з вами я християнин». Під час своєї хіротонії єпископ
визнає своєю власною віру всієї Церкви, урочисто ісповідуючи і визнаючи її; у такий спосіб він стає вповні батьком, як
колись став вповні сином Церкви завдяки тому ж ісповіданню та визнанню. Важливо, щоб єпископ був батьком свого
народу.
40. Будучи наступниками апостолів, єпископи несуть відповідальність за спільноту, яка повинна зберігати апостольську
віру та жити відповідно до вимог Євангелія.
41. Очолюючи Євхаристійне зібрання, роль єпископа досягає
своєї повноти. Пресвітери творять колегію та допомагають
йому в часі звершення цього служіння. Вони виконують
обов’язки, покладені на них єпископом: звершувати Таїнства
(sacramentum), навчати Божого Слова й керувати спільнотою
в глибокій і безперервній єдності з ним. Диякон покликаний
допомагати єпископу і пресвітеру: служить посередником
між ними і спільнотою вірних.
42. Пресвітер, отримавши Таїнство рукоположення від єпископа,
підкоряється його владі і щодня дбайливо виконує визначені єпископом завдання. Перш за все пресвітер посланий
до парафіяльної спільноти, щоб бути її пастирем. Пресвітер
звершує Євхаристію на престолі, освяченому єпископом;
звершує Таїнства для своєї спільноти; проповідує Євангеліє та проводить катехизацію; на нього покладено обов’язок
оберігати різноманіття дарів у єдиному Народі Божому
(laos); він є звичайним пресвітером місцевого євхаристійного
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зібрання, де єпархію розумієють як спільноту місцевих євхаристійних згромаджень вірних.
43. Диякон допомагає єпископу і пресвітеру у звершенні літургії,
єванґелізації та справах милосердя.

IV. Апостольське наступництво (сукцесія)
44. Цей самий і єдиний дар служіння Христа і апостолів продовжує діяти у світі. Таке діяння силою Святого Духа вказує
«на майбутній світ, який надходить» — зберігаючи вірність
вченню апостолів відповідно до того, чого навчав і які вчинки творив Ісус Христос.
45. Важливість наступництва походить ще від того факту, що
апостольська традиція належить усій спільноті, а не лише
окремій особі, висвяченій на єпископа. Апостольське наступництво передається завдяки місцевим Церквам («у кожному місці» — згідно з висловлюванням Євсевія Кесарійського
і «виходячи з їх спорідненості у вченні» — згідно з цитатою
Тертуліана, «De praesсriptione» 32, 6). Ідеться тут про наступництво осіб у спільноті, бо Una Sanсta (Єдина Свята) є спільнотою місцевих Церков, а не відокремлених одиниць. Отже,
в Таїнстві цієї koinonia єпископство є центром і осередком
апостольського наступництва.
46. Згідно з тим, про що ми вже говорили в документі з Мюнхену, «апостольське наступництво (сукцесія) є чимось більшим,
ніж звичайне передавання влади. Отримання апостольської благодаті відбувається в конкретній місцевій Церкві
та в сопричасті з іншими Церквами, які є свідками тієї самої
апостольської віри. Престол (cathedra) відіграє суттєву роль
у процесі поставлення єпископа в серце церковної апостольськості» (Документ з Мюнхену ІІ, 4). Потрібно також звернути
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увагу на те, що термін «престол» (cathedra) означає в цьому контексті присутність єпископа в кожній місцевій Церкві
зокрема.
47. «З іншого боку, той хто отримав благодать рукоположення і став єпископом, тим самим стає у своїй Церкві гарантом апостольськості й тим, хто представляє свою Церкву
в середовищі інших місцевих Церков і через кого відбувається зв’язок з іншими місцевими Церквами. Саме тому в місцевій Церкві Євхаристія може по-справжньому звершуватися лише тоді, коли богослужіння очолюється єпископом або
пресвітером, який перебуває в сопричасті з ним. Поминання
єпископа під час звершення Євхаристії (anaphora) є суттєвим» (Документ з Мюнхену ІІ, 4).
48. «Кожен єпископ перебуває в єдності з первісною апостольською спільнотою, а це, своєю чергою об’єднує всіх єпископів, які здійснюють своє служіння (episkope) у своїх місцевих
Церквах» (Документ з Мюнхену III, 4). Таким чином, єпископи
місцевих Церков також творять спільноту, силою Духа закорінену в започаткованій «раз і назавжди» спільноті апостолів, яка єдина є свідком віри. Істотним і важливим є те, що
Дванадцять апостолів є й залишаються єдиним неповторним фундаментом Церкви. Однак необхідно було, щоб інші
особи зробили видимою їх незаміниму присутність. Саме
таким чином зберігається зв’язок кожної спільноти з її первісною спільнотою апостолів і Євхаристійною спільнотою.
49. Через рукоположення кожен єпископ стає наступником апостолів, хоч би якою була Церква, яку він очолює, і незалежно
від того, які привілеї (presbeia) його Церква має серед інших
Церков.
50. Зарахований до числа тих, кому довірено особливу відповідальність за спасіння вірних, і завдяки цьому включений
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до колегіуму наступників апостолів, єпископ має передавати
далі їхнє вчення й уподібнюватися до них усім своїм життям.
Іриней Ліонський говорить про це так: «У тих, хто зберігає
Божі дари, потрібно навчатися правди, оскільки лише вони
зберігають апостольське наступництво в Церкві, зважати
на їхню бездоганну мораль у вчинках і незаплямлену чистоту слова» (Adversus haereses, IV, 26, 5). Важливим обов’язком
єпископа у своїй Церкві, силою Святого Духа, є бути свідком і гарантом віри, як також бути знаряддям збереження
в Церкві апостольської вірності. Апостольське наступництво
є також наступництвом у праці та стражданнях апостолів, відданих на службу Євангелія, і в обороні народу Божого, довіреного кожному єпископу. Як сказано в першому посланні
св. апостола Петра, апостольське наступництво є водночас
наступництвом у співстражданні й розумінні інших, захистом
слабших, постійною увагою до потребуючих: у такий спосіб
єпископ подає приклад для всього ввіреного йому народу
(1 Петро 5, 1–4; 2 Кор. 4, 8–11; 1 Тим. 4, 12; Тит. 2, 7).
51. До єпископського служіння належить роз’яснювати й організовувати життя Церкви з її богослужінням і завданнями.
Він також покликаний пильнувати за відбором тих, які мають
виконувати відповідальні завдання та функції в його єпархії. Братнє сопричастя вимагає, щоб усі члени Церкви, духовенство та миряни, взаємно прислухалися одні до одних для
спільного добра народу Божого.
52. Упродовж усього часу свого існування Церква на Сході і на
Заході знала різні форми сопричастя між єпископами (обмін
листами, взаємні відвідини Церков), але основною формою
завжди були синоди або собори єпископів. Від перших століть сформувалася також різниця та встановилася певна
ієрархічність між Церквами, заснованими в давніші часи,
і Церквами, що з’явилися пізніше, між Церквами-матерями
62

і Церквами-дочками, між Церквами більших міст і Церквами віддалених маленьких містечок. Така ієрархічність (taxis)
знайшла дуже швидко свій канонічний вираз у постановах
соборів, особливо в канонах, прийнятих більшістю Східних
і Західних Церков. Це перш за все 6 та 7 канони І Нікейського Собору (325), 3 канон І Константинопольського Собору
(ІІ Вселенський Собор, 381), 28 канон Халкедонського Собору
(IV Вселенський Собор, 451), як також 3, 4 і 5 канони синоду
в Сардиці (343) та 1 канон синоду (Фотійського) в храмі Святої Софії (879–880).
І хоча ці канони не завжди однаково інтерпретувалися
на Сході та на Заході, вони все одно належать до тієї самої
Церковної спадщини. Відповідно до цих канонів особливе місце і певні переваги в організації синодального життя
Церкви були надані єпископам митрополичих столиць, тобто найбільших міст. У такий спосіб сформувалася пентархія:
Рим, Константинополь, Олександрія, Антіохія та Єрусалим,
хоча впродовж історії поза цією пентархією з’явилися також
інші єпископи, митрополити, примаси та патріархи.
53. Синодальний характер діяння єпископів виявлявся особливо під час обговорення суперечливих справ, які стосувалися
багатьох місцевих Церков або Церкви загалом. Тому в кожному регіоні сформувалися різні типи синодів, тобто місцевих чи регіональних соборів, і різні типи єпископських конференцій. Їхня форма могла змінюватися залежно від місця
й часу, однак їхньою суттю й надалі залишається організація
та керування життям Церкви за допомогою спільного діяння єпископів під проводом того, якого визнали за першого
з-посеред себе. Отже, відповідно до 34-го правила святих
Апостолів, яке належить до канонічної традиції наших Церков, перший з-посеред єпископів приймає рішення виключно за спільною згодою з іншими єпископами, а ті своєю чер63

гою не приймають жодного важливого рішення без згоди
першого.
54. На Вселенських Соборах під час кризових ситуацій єпископи
Церкви, зібрані у Святому Дусі, своїм найвищим авторитетом
спільно вирішували справи віри та видавали канони, щоб
підтвердити апостольську традицію в конкретних історичних
умовах. Зазвичай це ставалося тоді, коли з’являлися безпосередні загрози для віри, єдності та справи освячення всього
народу Божого, що наражало на небезпеку саме існування
Церкви та могло зашкодити збереженню її вірності своєму
засновникові — Ісусові Христові.
55. Лише з цієї перспективи сопричастя між місцевими Церквами можна розглядати тему примату в Церкві як цілості, а особливо тему примату Єпископа Риму, яка породжує
значні розбіжності між нами та яка буде предметом наших
подальших дискусій.
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УНІАТИЗМ,
МЕТОД ОБ’ЄДНАННЯ
МИНУЛОГО
І СУЧАСНИЙ
ПОШУК ПОВНОГО
СОПРИЧАСТЯ
Баламанд (Ліван), 1993 рік
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Вступ
1. На пропозицію Православних Церков звичний хід богословського діалогу з Католицькою Церквою було перервано, щоб
приділити негайну увагу питанню, яке зветься «уніатизмом».
2. Що стосується методу, званого «уніатизмом», то, як було
проголошено у Фрайзинґу (червень 1990 p.), «ми відхиляємо
уніатизм як метод пошуку єдності, тому що він суперечить
спільним традиціям наших Церков».
3. Щодо Східних Католицьких Церков, то, поза сумнівом, будучи частиною католицької спільноти, вони мають право існувати й діяти для задоволення духовних потреб своїх вірних.
4. Документ, розроблений у червні 1991 р. координаційним
комітетом у м. Аріччі й завершений у Баламанді (червень
1993 p.), описує шлях сучасного віднаходження повного
сопричастя; при цьому «уніатизм» виключається як метод.
5. Цей документ складається з двох частин:
• еклезіологічні принципи;
• практичні вказівки.

Еклезіологічні принципи
6. Поділ між Церквами Сходу і Заходу не тільки не послабив
постійного прагнення бажаної Христом єдності, але, зважаючи на свою протиставленість природі Церкви в багатьох
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напрямах, відкрив повне усвідомлення потреби в єдності,
щоб дотримуватися Божих Заповідей.
7. Протягом століть робилися різні спроби відновлення єдності. Були намагання досягти цієї мети різними шляхами, які,
залежно від політичної, історичної, богословської й духовної ситуації тих епох, були й шляхами примирення. На жаль,
жодному з цих зусиль не вдалося встановити повної єдності
між Церквами Сходу і Заходу, а деколи вони навіть посилювали протиріччя.
8. За минулі чотири століття деякі Церкви й позацерковні інституції в різних частинах Сходу робили кроки, завдяки яким мало
бути досягнуто об’єднання Церков Заходу і Сходу. Ці ініціативи привели до союзу певних спільнот із Римом і, як наслідок,
спричинили розрив з їхніми матірними Церквами, чому послужили також нецерковні інтереси. Таким чином, по- перше,
з’явилися Східні Католицькі Церкви і, по-друге, створилася
ситуація, яка стала джерелом конфліктів і страждань насамперед для православних віруючих, а пізніше і для католиків.
9. Якщо навіть наміри й істинність бажання дотримуватися
заповіді Ісуса Христа «щоб усі були одно» при цих часткових
об’єднаннях із Римом були явними, треба зазначити, що відновлення єдності між Східною і Західною Церквами не було
досягнуто, і завдяки таким спробам цей поділ навіть поглибився.
10. Такі обставини насправді спричинили напруження і протиріччя. У наступні після цих об’єднань десятиліття місіонерська діяльність поступово дедалі більше зводилася до спроби навернення інших християн, як окремих осіб, так і груп,
і однією з найважливіших її цілей стало вважатися навернення їх до своєї Церкви. Для виправдання цього «навернення» Католицька Церква розвинула богословську візію,
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згідно з якою вважала себе єдино спасительною. У відповідь
на це Православні Церкви також набули подібної візії, згідно
з якою тільки в них можна було знайти спасіння. Щоб забезпечити спасіння «розділених братів», християн навіть іще раз
хрестили і часом забували про свободу совісті й віровизнання особи, бо в тодішню епоху це майже не бралося до уваги.
11. 3 іншого боку, частина світської верхівки спонукала католиків
Східної Церкви повернутися до Церкви батьків. Щоб досягти
цієї мети, вона за кожної зручної нагоди не пропускала можливості використовувати також неприйнятні методи.
12. Оскільки католики й православні на цьому шляху наново
відкривають себе поєднаними в Таїні Церкви й знову вважаються Церквами-сестрами, ця форма описаної вище місіонерської діяльності, названа «уніатизмом», більше не може
бути визнана ні як метод, ні як зразок єдності, якої шукають
наші Церкви.
13. Справді, особливо з часу Всеправославних конференцій
і Другого Ватиканського Собору, відкриття та переоцінка
значення Церкви як сопричастя між православними і католиками радикально змінила перспективи, а разом з тим і підходи.
Обидві сторони визнають те, що Христос довірив своїй Церкві, а саме: сповідування апостольської віри, участь у тих
самих Таїнствах і насамперед в одному священстві, яке відправляє жертву Христа, й апостольське наступництво єпископів — усе це жодна з Церков не може вважати виключно
своєю власністю. З цього видно, що будь-яке нове хрещення
виключене.
14. З таких міркувань Католицька і Православні Церкви визнають одна одну як Церкви-сестри, співвідповідальні за збереження Божої Церкви у вірності Господнім намірам — насам71

перед щодо єдності. Згідно зі словами Папи Івана Павла II,
екуменічні зусилля сестер-Церков Сходу і Заходу, ґрунтовані
на діалозі й молитві, шукають досконалого й повного сопричастя, яке не є ані поглинанням, ані злиттям, а є зустріччю
в правді і в любові (див. Slavorum Apostoli, 27).
15. Оскільки свобода людини недоторканна і її різнобічні
зобов’язання дотримуватися вимог совісті залишаються непорушними, при спробах відновити єдність ідеться
не про те, щоб прагнути навернення віруючих однієї Церкви до іншої для забезпечення їхнього спасіння. Ідеться про
те, щоби спільними зусиллями здійснювати волю Христа для
своїх віруючих і Божі наміри в Його Церкві шляхом спільного
пошуку повного взаємопорозуміння в межах Церков стосовно сутності віри та її прихованого змісту. Це зусилля продовжується в сучасному богословському діалозі. Цей документ
є необхідним етапом цього діалогу.
16. Східні Католицькі Церкви, які хотіли відновити повне сопричастя з Римським Престолом і які все ще хочуть цього, мають
права й обов’язки, пов’язані з цим сопричастям. Принципи,
що визначають їхні відносини з Православними Церквами, — це ті, що були підтверджені Другим Ватиканським
Собором і застосовані Папами, котрі уточнили їхні практичні
наслідки в різних оприлюднених документах. Отже, ці Церкви повинні бути залучені до діалогу любові при взаємоповазі
і при відновленій взаємодовірі як на місцевому рівні, так і у
світовому масштабі. Вони повинні вступити в богословський
діалог зі всіма його практичними наслідками.
17. У такій атмосфері наведених міркувань і нижчеподаних практичних вказівок за умови, що вони будуть сприйняті і правильно визначені, зможемо прийти до справедливого і кінцевого розв’язання труднощів, перед якими стоять Православні та Католицькі Східні Церкви.
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18. Щодо цього Папа Павло VI у своїй промові в м. Фанарі в липні 1967 р. підтвердив: «…завданням Глав Церков та їхньої
ієрархії є вести Церкви в напрямі повного відновлення
сопричастя. Вони повинні це робити, визначаючи і шануючи
при цьому одне одного як пастирі частини стада, довіреного їм Христом, звертати увагу на єдність і зростання Божого
народу й уникати всього, що могло б призвести до розколу
чи викликати сум’яття в їхніх рядах» (Tomos Agapis, п. 172).
У цьому ж дусі Папа Іван Павло II і Вселенський Патріарх
Димитрій І разом уточнили: «Ми відкидаємо всі форми прозелітизму і будь-яку позицію, яка буде або могла бути сприйнята як брак взаємовизнання» (7 грудня 1987 p.).

Практичні вказівки
19. Взаємна повага між Церквами, котрі перебувають у важких
обставинах, відчутно зростатиме настільки, наскільки вони
будуть керуватися цими практичними вказівками.
20. Ці настанови не розв’яжуть проблем, що нас турбують, поки
з обох сторін не буде віднайдено волі до прощення, ґрунтованої на Євангелії, і поки безупинними зусиллями оновлення
не буде віднайдено постійного бажання повного сопричастя,
яке існувало більш як тисячу років між нашими Церквами.
Власне, тому треба починати з дедалі більшою інтенсивністю
й наполегливістю діалог любові, бо тільки він спроможний
подолати брак взаємного порозуміння і є необхідною умовою для поглиблення богословського діалогу, який дасть
можливість досягти повного сопричастя.
21. Як перший крок треба покінчити з усім, що провокує розділення, зневагу і ненависть між Церквами. Ієрархи Католицької Церкви допомагатимуть Східним Католицьким
Церквам та їхнім спільнотам готувати повне сопричастя
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між Католицькою і Православними Церквами. Ієрархи Православних Церков будуть діяти подібно щодо своїх вірних.
Так, одночасно милосердям і справедливістю як до католиків, так і до православних, можна виправити надзвичайно складну ситуацію, яка виникла в Центральній і Східній
Європі.
22. Пастирська діяльність Католицької Церкви, як Латинської,
так і Східних, не повинна більше бути спрямованою на навернення вірних однієї Церкви до іншої, а це значить, що вона
більше не націлена на прозелітизм серед православних.
Її метою є задоволення духовних потреб своїх вірних, і вона
не повинна бажати розширення за рахунок Православних
Церков. У такій перспективі, де немає місця для недовіри
і підозр, потрібно, щоб наші Церкви інформували одна одну
про різні пастирські проєкти, і так виникне та розвинеться
співпраця серед єпископів і всіх відповідальних осіб наших
Церков.
23. Історія відносин між Православними та Східними Католицькими Церквами позначена переслідуваннями та стражданнями. Якими б не були ці страждання і чим би не були спричинені, вони не виправдовують жодного тріумфалізму; жодна Церква не має права прославляти себе або вишукувати
аргументи для звинувачення чи зневажання іншої. Один Бог
знає Своїх правдивих свідків. Яким би не було минуле, воно
мусить бути полишеним на Боже милосердя, і всі зусилля
Церков треба скеровувати на те, щоб сучасність і майбутнє
більше відповідали волі Христа щодо Своїх учнів.
24. Необхідно також — і це з обох сторін, — щоб єпископи і всі
відповідальні за душпастирську працю особи при цьому
скрупульозно враховували релігійну свободу вірних. Вони
ж, у свою чергу, повинні мати змогу вільно висловлювати
свої думки, будучи обізнаними та самоорганізованими для
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цієї мети. Релігійна свобода вимагає, щоб віруючі, особливо
в конфліктних ситуаціях, могли висловлювати свої погляди
і вирішувати без тиску ззовні, до якої спільноти — Православної чи Католицької Церкви — належати. Релігійна свобода зазнає насилля, якщо під виглядом фінансової підтримки будуть перетягувати вірних з однієї Церкви до іншої,
коли, наприклад, їм обіцятимуть освіту й матеріальні переваги, яких бракує їхній власній Церкві. У зв’язку з цим необхідно, щоб соціальна допомога, а також будь-яка філантропічна
діяльність були організовані за спільною згодою, аби уникнути виникнення нових підозр.
25. Більше того, пошанування християнської свободи — одного з найцінніших дарів, даних нам Христом, — не може бути
приводом для вироблення пастирських намірів, що охоплюватимуть вірних інших Церков, без попереднього обговорення з керівниками цих Церков. Будь-який тиск чи щось подібне повинно бути виключене; тільки віровизнання, мотивоване справжніми спонуками віри, має бути одним із керівних
принципів душпастирських турбот ієрархів щодо їхньої відповідальності в обох Церквах, і воно має бути метою їхніх
спільних нарад (див. Гал. 5, 13).
26. Ось чому слід шукати і вести відкритий діалог насамперед
між тими, хто несе відповідальність за Церкви. Керівники
кожної зі спільнот повинні створити місцеві змішані комісії
або додавати дієвості тим, які вже існують, щоб знаходити
розв’язки конкретних проблем і втілювати їх в атмосфері
правди і любові, справедливості й миру. Якщо на місцевому
рівні не досягається узгоджень, то питання треба передавати в змішані комісії вищого рівня.
27. Недовіри легше буде позбутися, якщо обидві сторони засудять насильство там, де воно проявляється однією спільнотою проти іншої сестри — Церкви. Потрібно уникати будь75

якого насилля чи тиску, щоб поважалася свобода визнання
віри, як того просить Його Святість Папа Іван Павло II у своєму посланні від 31 травня 1991 р. Поглиблюючи відданість
своїх вірних власній Церкві та її традиціям, керівництво
спільнот має завдання вчити їх уникати не лише насильства,
яким би воно не було: фізичним, словесним чи моральним,
а й усього, що може породити ненависть до інших християн
і віровизнань, бо це повністю заперечує справу спасіння, яка
є примиренням у Христі.

У зв’язку з цим для уникнення будь-якого непорозуміння
і для розвитку довіри між обома Церквами необхідно, щоб
католицькі та православні єпископи однієї місцевості радилися перед започаткуванням пастирських католицьких проєктів, які тягнули б за собою створення нових структур у регіоні, що традиційно перебуває під юрисдикцією Православної
Церкви, — щоб уникнути паралельної пастирської діяльності, яка швидко могла б спричинити конкуренцію і навіть конфлікти.

28. Віра в сакраментальну дійсність потребує вшанування всіх
літургійних відправ іншої Церкви. Застосування сили для
захоплення місць, де проводяться богослуження, суперечить цьому переконанню. Навпаки, це переконання вимагає, щоб за певних обставин полегшити виконання обряду
іншій Церкві, надаючи при цьому, за домовленістю, свою
власну святиню в розпорядження іншої, що дасть можливість почергово в різний час відправляти в тому самому приміщенні. Мало того, євангельська етика вимагає відкидати
пояснення чи висловлювання, які могли б затримати стан
конфлікту й зашкодити діалогові. Бо хіба ж не нас умовляє
святий Павло приймати інших так, як прийняв Христос нас,
на славу Божу (Рм. 15, 7)?

30. Щоб підготувати майбутнє відносин двох Церков, відмовляючись від застарілої еклезіології повернення до Католицької
Церкви, що щільно пов’язана з проблемою, про яку йдеться
в цьому документі, слід приділяти особливу увагу підготовці
майбутніх священників і всіх осіб, хто так чи інакше буде залучений до апостольської діяльності там, де інша Церква традиційно має своє коріння. їхня освіта має бути об’єктивною
та позитивною щодо іншої Церкви. Насамперед усі повинні
бути обізнані з апостольським наступництвом іншої Церкви
і з автентичністю її сакраментального життя. Також треба
давати всім правдиве й цілісне знання історії, орієнтуючись
на історіографію двох Церков, що узгоджується або навіть
є спільною. Це сприятиме усуненню пересудів і уникненню використання історії для полеміки. Таке представлення
дасть змогу усвідомити, що від поділу є взаємна шкода, яка
залишає глибокі рани по обидві сторони.

29. Єпископи і священники мають обов’язок перед Богом визнавати авторитет, якого надав Святий Дух єпископам і священникам іншої Церкви, а тому уникати втручання в духовне життя віруючих цієї Церкви. Оскільки для добра вірних потрібна
співпраця, то треба, щоб відповідальні особи порозумілися
між собою, закладаючи при цьому чіткі основи для взаємодопомоги, що будуть відомі всім, і діючи потім зі щирістю
та ясністю, з визнанням таїнственного правопорядку іншої
Церкви.
76

31. Слід пам’ятати застереження апостола Павла до Коринтян
(І Кр, 6, 1–7), який радив християнам розв’язувати суперечки між ними в братній розмові і таким чином уникати того,
щоб світській верхівці було доручено практичне вирішення
проблем, які стоять між Церквами або місцевими спільнотами. Значною мірою це стосується володіння або повернення
у власність церковного майна. Це не тільки повинно ґрунту77

ватися на минулій ситуації або тих чи інших загальних юридичних принципах, а й ураховувати всю складність пастирської ситуації та місцеві обставини.
32. У цьому дусі буде можливо спільними зусиллями розпочати нову євангелізацію нашого секуляризованого світу. Стараймося також подавати об’єктивні новини в засобах масової інформації, і зокрема в релігійній пресі, щоб таким чином
уникати тенденційної чи неточної інформації.
33. Необхідно, щоб Церкви взаємно висловили свою повагу
та визнання щодо всіх — знаних і незнаних — єпископів, священників і вірних, православних і католиків (чи то східних, чи
то латинських) і взагалі без різниці щодо всіх християн, які
виявили свою віру і засвідчили свою вірність Церкві, особливо щодо тих, які були переслідувані. Їхнє страждання кличе
нас до єдності й до того, щоб ми у свою чергу спільно засвідчили і дали відповідь на молитву Христа: «Щоб усі були одно,
щоб світ увірував» (Ів. 17, 21).
34. Міжнародна Змішана комісія з богословського діалогу між
Католицькою і Православними Церквами, пленарне засідання якої відбулося в Баламанді, настійливо пропонує, щоб ці
практичні рекомендації були впроваджені в життя нашими
Церквами, включно зі Східними Католицькими Церквами,
котрі покликані до участі в цьому діалогові, який повинен
продовжуватися в ясній атмосфері, необхідній для його прогресу в напрямі відтворення повного сопричастя.
35. Виключаючи на майбутнє всякий прозелітизм і будь-яке
бажання католиків поширюватися за рахунок Православних
Церков, комісія сподівається, що усунено перешкоду, яка
призвела до припинення деякими автокефальними Церквами участі в богословському діалогові, і що Православні
Церкви зможуть у повному складі продовжувати богословську працю, яка була так щасливо розпочата.
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Офіційними учасниками конференції в Баламанді були:
З католицького боку
• Кардинал Едвард Кассіді, голова Ради з питань християнської єдності (Ватикан)
• Кардинал Роджер Етчегерай, голова Ради з питань справедливості і миру (Ватикан)
• Кардинал Фрідріх Веттер, Архиєпископ Мюнхена — Фрайзінґа (Німеччина)
• Архиєпископ Ніколаус Фосколос, Афіни (Греція)
• Архиєпископ Маграсі Маріано, Барі (Італія)
• Архиєпископ Мирослав (Марусин), секретар Конгрегації
Східних Церков (Ватикан)
• Архиєпископ Йоан Робу, Бухарест (Румунія)
• Єпископ Альфонс Носсол, Ополє (Польща)
• Єпископ П’єр Дюпре, секретар Комісії з питань християнської єдності (Ватикан)
• Архиєпископ Франко Перко, Белград (Сербія)
• Архиєпископ Бутрос Гемауль, Кипрійські Мароніти (Кіпр)
• о. Ян Корбон, Бейрут (Ліван)
• Прелат Фредерік Макмануа, Вашингтон (США)
• о. Димитрій Салахас, Афіни (Греція)
• о.-професор Ернст Суттнер, Відень (Австрія)
• о. Германн Фогт, Тюбінген (Німеччина)
• о. Еммануїл Ланне, Шеветон (Бельгія)
• о. Жан Марія Гіллард, Оттава (Канада)
79

• о. Андре де Галіс, Лівен (Бельгія)
• о. Франс Боуенс, Єрусалим (Ізраїль)
• о. Джон Лонг, Рим (Італія)
• о. Патрік ван де Аальс, Аімечені (Нідерланди)
• о. Ліліу Пандреа Клюй (Румунія)
• Професор Вітторіо Пері (Ватикан)
З православного боку
• Вселенський Патріархат — Архиєпископ Стиліан (Австралія)
• Александрійський Патріархат — Митрополит Діонізій;
проф. Константин Пателос
• Антіохійський Патріархат — Митрополит Георгій (Ліван);
архимандрит Йоан Язигі (Ліван)
• Московський Патріархат — ігумен Нестор Жилаєв (Росія)
• Румунська Православна Церква — митрополит Антоній;
o. Димитрій Раду
• Кіпрська Церква — митрополит Хризантій; проф.. Макарій
Папахрістофоро
• Польська Автокефальна Церква — єромонах Варсануфрій
Дорошкевич
• Албанська Церква — професор Теодорос Папавіл
• Фінляндська Автокефальна Церква — Єпископ Амвросій
• Виконавчий секретар — Митрополит Спиридон (Італія)
Відсутніми були представники Єрусалимського Патріархату,
Грецької, Сербської, Грузинської, Болгарської та Чеської Православних Церков.
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ЕКЛЕЗІОЛОГІЧНІ
ТА КАНОНІЧНІ
НАСЛІДКИ
ТАЇНСТВЕННОЇ
ПРИРОДИ ЦЕРКВИ:
ЦЕРКОВНЕ
СОПРИЧАСТЯ,
СОБОРНІСТЬ І ВЛАДА
Равенна (Італія), 2007 рік
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Вступ
1. «Щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони
були в нас об’єднані; щоб світ увірував, що Ти мене послав»
(Ів. 17, 21). Ми складаємо подяку триєдиному Богові, який
зібрав нас — членів Спільної міжнародної комісії з питань
богословського діалогу між Римсько-Католицькою і Православними Церквами — щоб ми могли разом у послуху відповісти на цю молитву Ісуса. Ми свідомі того, що наш діалог
відновлюється у світі, який останнім часом істотно змінився.
Процес секуляризації та глобалізації, як також нові виклики, спричинені зустрічами між християнами та послідовниками інших релігій, вимагають від Христових учнів з новою
силою давати свідчення своєї віри, любові та надії. Нехай Дух
воскреслого Господа зміцнить наші серця та уми, щоб вони
дали плоди єдності у відносинах між нашими Церквами, щоб
ми разом могли служити єдності та миру всьому людському
роду. Нехай той самий Дух веде нас до повноти вираження
Таїни (misterium) церковного сопричастя, яку ми із вдячністю
визнаємо за прекрасний Божий дар світові; краса цієї Таїни
особливо сіяє у святості святих і до неї ми всі покликані.
2. Згідно з планом, узгодженим на острові Родос у 1980 році,
Спільна комісія звернула свою увагу на Таїнство Церкви
(koinonia) у світлі Таїнства Святої Трійці та Євхаристії. Це дало
змогу глибше зрозуміти церковне сопричастя як на рівні місцевої спільноти, об’єднаної навколо свого єпископа, так і на
рівні стосунків між єпископами і місцевими Церквами, кож85

ну з яких очолює єпископ у сопричасті з Єдиною Церквою
Божою, поширеною по всьому світу (пор. Мюнхенський Документ, 1982). Для того, аби з’ясувати природу сопричастя,
Спільна комісія підкреслила взаємозв’язок, який існує між
вірою, Таїнствами — особливо між трьома Таїнствами християнського втаємничення (Хрещення, Миропомазання, Євхаристії) — та єдністю Церкви (пор. Документ Барі, 1987). Згодом, дослідивши Таїнство Священства в таїнственній структурі Церкви, Комісія чітко окреслила роль апостольського
наступництва (succesio), як гарантію koinonia для всіє Церкви та його зв’язок з апостолами в усі часи свого існування
(пор. Валаамський Документ, 1988). Від 1990 до 2000 року
головним предметом обговорення Комісії був «уніатизм»
(Баламандський Документ, 1993, Балтимор, 2000), і до цієї
теми ми ще повернемось у найближчому майбутньому.
Тепер ми переходимо до теми, порушеної наприкінці Валаамського Документу, і поміркуємо над церковним сопричастям, соборністю та владою.
3. На основі цього спільного визнання нашої віри, спробуємо тепер зрозуміти еклезіологічні та канонічні наслідки, які
витікають з таїнственної природи Церкви. Оскільки Євхаристія у світлі Троїчної Tаїни (mysterium) є критерієм церковного життя загалом, спробуємо дослідити, як інституційні
структури у видимий спосіб відображають Таїну цієї єдності
(koinonia). Оскільки єдина і свята Церква перебуває водночас
як у кожній місцевій Церкві, що звершує Євхаристію, так і в
спільноті (koinonia) всіх Церков, спробуємо дослідити, яким
чином ця таїнственна (sacramentum) структура проявляється
в їхньому житті.
4. Єдність і множинність, взаємовідносини між єдиною Церквою і численними місцевими Церквами — це основоположні
відношення, які породжують також питання взаємовідносин
86

між владою, властивою кожній церковній інституції, і соборністю, що випливає з Таїни Церкви як сопричастя. Оскільки
поняття «влада» і «соборність» мають дуже широке значення, ми почнемо з визначення того, як ми їх розуміємо.

І. Основи соборності та влади
1. Соборність
5. Термін «соборність» або «синодальність» походить від слова «собор» (synodos грецькою, consilium латинською), що
перш за все означає зібрання єпископів, які мають виняткову відповідальність. Також можна використовувати цей
термін у ширшому сенсі, маючи на увазі всіх членів Церкви
(пор. з російським терміном «соборность»). Отож насамперед
поговоримо про соборність у ширшому значенні, де кожен
член Тіла Христового, завдяки Хрещенню, посідає своє місце та властиву відповідальність у євхаристійній спільноті (грецьк. koinonia; лат. communio). Соборність відображає
Троїчну Таїну і з неї випливає. Три особи Святої Тройці можна «перелічити», як про це пише святий Василій Великий
(Про Святого Духа, 45), та все ж не можна визначати, яка
з осіб є «другою» чи «третьою», щоб не було жодної неповаги чи підпорядкування. Подібний порядок (taxis) існує між
місцевими Церквами, який усе ж визнає рівні права кожної
з них згідно з їхньою природою.
6. Євхаристія являє собою Троїчну спільноту (koinonia), яка здійснюється у вірних як органічна єдність членів, кожен з яких
володіє харизмою та обіймає належне служіння: усі ці служіння у своїй різноманітності є необхідними для об’єднання всіх
в одному церковному Тілі Христовому (пор. 1 Кор. 12, 4–30).
Усі покликані, усі беруть участь і всі несуть відповідальність — кожен по-своєму і всі справедливо — беручи участь
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у всіх спільних діяннях, які свідчать у Церкві про служіння Христа, завдяки Святому Духові, бо Христос є «дорогою,
правдою і життям» (Ів. 14, 6). Таким чином, Таїна спасенної
koinonia реалізується людством разом із Пресвятою Трійцею.
7. Ціла спільнота та кожна особа в ній володіє «сумлінням / свідомістю Церкви» (грецьк. ekklesiastike syneidesis, лат. sensus
fidelium). Завдяки Хрещенню і Миропомазанню кожен член
Церкви має певну владу в Тілі Христовому. У цьому сенсі всі
вірні (а не лише єпископи) несуть відповідальність за збереження віри, яку сповідували під час хрещення. Нашим спільним вченням є те, що Божий народ, отримавши «помазання,
яке сходить від Святого» (1 Ів. 2, 20 і 27), у сопричасті зі своїми
пастирями не може грішити в справах віри (пор. Ів. 16, 13).
8. Проголошуючи віру Церкви й пояснюючи норми християнської поведінки, єпископи виконують особливе завдання, дане їм божественною владою. «Будучи наступниками
апостолів, єпископи несуть відповідальність за спільноту,
яка повинна зберігати апостольську віру та жити відповідно
до вимог Євангелія» (Валаамський Документ, н. 40).
9. Скликання соборів — це головний спосіб здійснення сопричастя між єпископами (пор. Валаамський Документ, н. 52).
Адже «апостольське сопричастя об’єднує всіх єпископів, які
здійснюють своє служіння (episkope) у своїх місцевих Церквах. Єпископи місцевих Церков також творять спільноту,
силою Духа закорінену в започаткованій «раз і назавжди»
спільноті апостолів, яка єдина є унікальним свідком віри. Це
означає, що вони не лише мають бути об’єднані між собою
вірою, любов’ю, місією і примиренням, але також беруть
участь у тій самій відповідальності і в тому самому служінні
Церкві». (Мюнхенський Документ, ІІІ, 4).
10. Цей соборний вимір життя Церкви належить до її глибинної природи. Іншими словами, він випливає з волі Христа
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для свого народу (пор. Мт. 18, 15–20), хоча його канонічна
реалізація з необхідності обумовлена історією, соціальним,
політичним і культурним контекстом. Отож, визначений
таким чином соборний вимір Церкви перебуває на трьох
рівнях церковного сопричастя — місцевому, регіональному
та вселенському: місцевий рівень — це єпархія, доручена
єпископові; регіональний рівень — це група місцевих Церков з їхніми єпископами, «які визнають першого поміж себе»
(Апостольський Канон 34); вселенський рівень — де ті, хто є
першими (protoi) у своїх регіонах, разом з усіма єпископами
співпрацюють у тих сферах, які стосуються повноти єдиної
Церкви. На вселенському рівні protoi також мусять визначити першого поміж себе.
11. Церква існує в багатьох і різних місцях. У цьому виявляється її
католицькість (соборність). Будучи «католицькою», Церква є
живим організмом, Тілом Христовим. Кожна місцева Церква,
перебуваючи в сопричасті з іншими місцевими Церквами, є
виявом єдиної неподільної Божої Церкви. Таким чином, бути
«католиком» означає бути в єдності з Церквою, єдиною в усі
часи й усюди. Саме тому розірвання євхаристійного сопричастя спотворює одну із суттєвих властивостей Церкви — її
католицькість.

2. Влада
12. Коли ми говоримо про владу, то маємо на увазі exousia, як її
описано в Новому Завіті. Влада Церкви походить від Господа і Глави Церкви, Ісуса Христа. Отримавши Свою владу від
Бога Отця, Христос після свого воскресіння поділився нею
через Святого Духа з апостолами (пор. Ів. 20, 22). Через апостолів її було передано єпископам, їхнім наступникам, а через
них — цілій Церкві. Господь наш Ісус Христос звершує цю
владу різними способами, являючи себе світові аж до часу
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есхатологічного сповнення (пор. 1 Кор. 15, 24–28) Божого
Царства: Ісус навчає (пор. Мт. 5, 2; Лк. 5, 3); творить чудеса (пор. Мр. 1, 30–34; Мт. 14, 35–36), виганяє нечистих духів
(пор. Мр. 1, 27; Лк. 4, 35–36), прощає гріхи (пор. Мр. 2, 10;
Лк. 5, 24), веде своїх учнів шляхами спасіння (пор.
Мт. 16, 24). Відповідно до завдання, отриманого від Христа
(пор. Мт. 28, 18–20), звершення влади, властивої апостолам,
а пізніше єпископам, охоплює проголошення та навчання
Євангелія, освячення через Таїнства, особливо через Євхаристію, і пастирське керування віруючими (пор. Лк. 10, 16).
13. Влада в Церкві належить самому Ісусові Христові, єдиному Главі Церкви (пор. Еф. 1, 22; 5, 23). Через його Святого
Духа Церква як Його Тіло є співучасницею в Його владі (пор.
Ів. 20, 22–23). Влада в Церкві має на меті зібрати все людство
в Ісусі Христі (пор. Еф. 1, 10; Ів. 11, 52). Влада, поєднана з ласкою, отриманою під час рукоположення, не є ані приватною
власністю тих, хто її отримує, ані чимось, що можна делегувати спільнотою, але є даром Святого Духа, призначена для
служіння (diakonia) в спільноті й ніколи не використовується поза нею. Використання цієї влади передбачає співучасть
усієї спільноти, де єпископ перебуває в Церкві, а Церква —
в єпископові (пор. святий Кипріян, Єр. 66, 8).
14. Ця влада, яка здійснюється в Церкві в ім’я Христа та силою
Святого Духа, повинна на всіх рівнях і в усіх формах бути служінням (diakonia) любові, подібним до Христового служіння
(пор. Мр. 10, 45; Ів. 13, 1–16). Влада, про яку ми говоримо,
оскільки вона виражає божественну владу, не може існувати в Церкві інакше, ніж у любові між тим, хто здійснює цю
владу, і тим, на кого вона скерована. Таким чином, це влада без домінування, без фізичного чи морального примусу.
Оскільки ця exousia (влада) належить розіп’ятому і вознесенному Господові, якому була дана вся влада на небесах
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і на землі (пор. Мт. 28, 18), вона може й закликає до послуху. Водночас через Воплочення і Хрест вона діаметрально
відрізняється від влади лідерів націй і великих цього світу
(пор. Лк. 22, 25–27). Незважаючи на те, що ця влада дійсно
довірена людям, які через слабкість і гріх часто піддаються
спокусі зловжити нею, тим не менш за своєю природою євангельське розуміння влади і служіння є конститутивною нормою для Церкви. Для християн керувати — означає служити. Таким чином, здійснення й духовну силу церковної влади
забезпечує свобідне взаєморозуміння й добровільна співпраця. На особистому рівні це перетворюється на послух владі Церкви для того, аби йти за Христом, який був з любов’ю
покірний Отцеві аж до своєї смерті на Хресті (пор. Фил. 2, 8).
15. Влада в Церкві базується на Слові Божому, яке живе та перебуває в спільноті учнів. Писання — це об’явлене Слово Боже
про те, як Церква через Святого Духа, який присутній і діє
в ній, сприйняла його у Святому Переданні, отриманому від
Апостолів. У серці цього Передання перебуває Євхаристія
(пор. 1 Кор. 10, 16–17; 11, 23–26). Влада Писання випливає з того, що воно є Словом Божим; читаючи його в Церкві
та Церквою, воно переказує Євангеліє спасіння. Через Писання Христос звертається до всієї спільноти і до серця кожного віруючого. Церква через Святого Духа, присутнього в ній,
автентично тлумачить Писання, відповідаючи на потреби
різних часів і місць. Незмінний звичай Соборів — ставити
Євангеліє на почесному, центральному місці — свідчить про
присутність Христа в його Слові, що є необхідною вихідною
точкою для всіх соборових дискусій і рішень, і одночасно підтверджує, що Церква має владу вияснювати (тлумачити) це
Слово Боже.
16. У своєму задумі Бог виявляє бажання, щоб структура його
Церкви була орієнтована на спасіння. До цієї сутнісної струк91

тури належить сповідувана віра і Таїнства (sacramentum),
звершувані в неперервному апостольському спадкоємстві.
Влада в церковній спільноті поєднана з її сутнісною структурою, її здійснення регулюють церковні канони та устави.
Деякі з цих норм можна застосовувати по-різному залежно
від потреб церковної спільноти в різний час і в різних місцях,
за умови, що сутнісна структура Церкви завжди залишається
непорушною. Отже, якщо сопричастя в Таїнствах передбачає
сопричастя у вірі (пор. Документ з Барі, н. 29–33), так само
для повної церковної єдності необхідним є взаємне визнання нашими Церквами канонічних законодавств у їхній законодавчій різноманітності.

ІІ. Три рівні здійснювання соборності та влади
17. Вказавши на основу соборності і влади в Церкві та зазначивши складність розуміння цих термінів, тепер ми мусимо відповісти на такі запитання: Як інституційні елементи Церкви
у видимий спосіб виражають Таїну koinonia та служать їй? Як
канонічні структури Церков виражають своє сакраментальне життя? Щоб дати відповіді на ці запитання, ми розрізнили три рівні церковних інституцій: рівень місцевої Церкви,
об’єднаний навколо свого єпископа; регіональний рівень, що
охоплює кілька сусідніх місцевих Церков; рівень усієї населеної землі (oikoumene), який охоплює всі місцеві Церкви.

1. Місцевий рівень
18. Церква Божа існує там, де є спільнота, об’єднана Євхаристією, над якою головує, безпосередньо або через пресвітерів,
єпископ, законно рукоположений в апостольському спадкоємстві. Цей єпископ навчає й передає віру, отриману від
Апостолів, у сопричасті з іншими єпископами та їхніми Церк92

вами. Плодом цієї Євхаристії і цього служіння є об’єднання
в автентичній єдності віри, молитві, місії, братерській любові і взаємодопомозі всіх тих, хто отримав Духа Христового
в Хрещенні. Ця єдність — це межі, у яких здійснюється вся
церковна влада. Єдність — критерій для її здійснювання.
19. Місія кожної місцевої Церкви — бути, з ласки Божої, місцем
служіння й поклоніння Богові, місцем проголошення Євангелія та звершення Таїнств, місцем, де вірні намагаються полегшити страждання світу, і де кожен віруючий може віднайти
спасіння. Місцева Церква — світло світу (пор. Мт. 5, 14–16),
закваска (пор. Мт. 13, 33), священнича спільнота Божа
(пор. 1 Пет. 2, 5 і 9). Канонічні норми, що керують нею, скеровані на здійснення цієї місії.
20. Кожна охрещена особа, яка завдяки хрещенню стала чи став
членом Церкви, покликана, згідно з дарами єдиного Святого
Духа, служити в спільноті (пор. 1 Кор. 12, 4–27). Таким чином,
через сопричастя, у якому всі члени служать один одному, місцева Церква вже є «синодальною» або «соборною» за своєю
структурою. Ця «синодальність» проявляється не лише в солідарності, взаємодопомозі та взаємодоповненні між різними
рукоположеними служителями. Адже пресвітер — це радник
єпископа (св. Ігнатій Антіохійський, «До тралліанів», 3), а диякон — його «права рука» (Didaskalia Apostolorum, 2, 28, 6), щоб,
за порадою святого Ігнатія Антіохійського, усе здійснювалось
у взаєморозумінні (пор. «До ефесян», 6). Однак, синодальність також охоплює всіх членів спільноти в послуху єпископові, який є першою особою (protos) і главою (kephale) місцевої Церкви, як цього вимагає церковна єдність (сопричастя).
Згідно зі східною та західною традицією, миряни (і чоловіки,
і жінки), чернецтво й рукоположені особи беруть активну
участь у єпархіяльному та парафіяльному житті за посередництвом різноманітних форм служіння та місії.
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21. Харизми членів спільноти походять від Святого Духа і скеровані на добро для всіх. Цей факт проливає світло як на вимоги, так і на обмеження влади кожної особи в Церкві. Не має
бути ані пасивності, ані підміни функцій, ані недбалості, ані
переваги однієї людини над іншою. Усі харизми і служіння
в Церкві зливаються воєдино під керівництвом єпископа,
який служить спільноті місцевої Церкви. Усі покликані оновитися Святим Духом у Таїнствах та відповісти в постійному
покаянні (metanoia), щоб зреалізувалась їхня єдність у правді та милосерді.

2. Регіональний рівень
22. Оскільки Церква є католицькою в synaxis місцевої Церкви, ця
католицькість повинна проявитися в спілкуванні (сопричасті) з іншими Церквами, які сповідують ту саму апостольську
віру і мають ту саму основну церковну структуру, починаючи
з тих, хто перебуває поруч і несе ту саму відповідальність
за місію у своєму регіоні (пор. Мюнхенський Документ, ІІІ, 3;
Валаамський Документ, н. 52, 53). Сопричастя між Церквами
виражається в рукоположенні єпископів. Це рукоположення
уділяється, згідно з канонічною процедурою, трьома чи більше єпископами, або принаймні двома (пор. Нікейський Собор
І, Канон 4), які діють від імені єпископату і народу Божого,
самі отримавши служіння від Святого Духа через покладання рук в апостольському спадкоємстві. Коли це здійснюється згідно з канонами, забезпечується єдність між Церквами
в істинній вірі, Таїнствах і церковному житті, а також живе
сопричастя з попередніми поколіннями.
23. Таке дієве сопричастя між кількома місцевими Церквами, кожна з яких є Католицькою Церквою в певному місці,
виражається за допомогою певних практик: участі єпископів
сусідніх престолів у рукоположенні єпископа для місцевої
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Церкви; запрошення єпископа з іншої Церкви для співслужіння в synaxis місцевої Церкви; ласкавому прийомі вірних
з інших Церков до участі в євхаристійній трапезі; обмін листами з нагоди рукоположення; надання матеріальної допомоги.
24. Канон, прийнятий як на Сході, так і на Заході, описує взаємовідносини між місцевими Церквами регіону: «Єпископи
кожної місцевості (ethnos) повинні визнати одного першого (protos) поміж себе і вважати його своїм главою (kephale),
та не робити нічого важливого без його згоди (gnome);
кожен єпископ може робити лише те, що стосується його
власної єпархії (paroikia) та залежних від нього територій.
Однак, перший (protos) не може робити нічого без згоди всіх.
У цьому випадку переважатиме згода (homonoia), і Бог буде
прославлений через Господа у Святому Дусі (Апостольський
Канон 34).
25. Ця норма, яка повторюється в кількох формах у канонічній
традиції, застосовується до всіх взаємовідносин між єпископами одного регіону: єпархії, митрополії, патріархату. Її практичне застосування можна знайти в синодах і соборах місцевого, регіонального або патріархального рівня. Той факт,
що регіональний синод по суті завжди складається з єпископів, навіть коли до нього входять інші члени Церкви, виявляє природу синодальної влади. Лише єпископи мають вирішальний голос. Влада синоду спирається на природу самого єпископського служіння й виявляє колегіальну природу
єпископату на службі єдності Церков.
26. Синод (чи собор) сам по собі передбачає участь усіх єпископів регіону. Синод керується принципом консенсусу і згоди (homonoia), та завершується євхаристійним співслужінням, як це передбачає прикінцева настанова вищевказаного 34 Апостольського канону. При цьому кожен єпископ
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у своєму пастирському служінні є суддею й відповідальним
перед Богом за справи своєї єпархії (пор. святий Кипріян,
Ер. 55, 21); таким чином, він є хранителем католицькості своєї місцевої Церкви і завжди повинен дбати та сприяти католицькій єдності (сопричастю) з іншими Церквами.
27. Звідси випливає, що регіональний синод або собор не має
жодної влади над іншими церковними регіонами. Тим
не менш, обмін інформацією та консультаціями між представниками кількох синодів є виявом католицькості, а також
тієї братерської взаємодопомоги й милосердя, які повинні
бути правилом взаємовідносин між усіма місцевими Церквами задля більшого спільного блага. Кожен єпископ відповідальний за цілу Церкву разом з усіма своїми колегами
в одній спільній апостольській місії.
28. У такий спосіб кільком церковним місцевостям вдалося зміцнити свою спільну відповідальність. Це був один з чинників,
який вплинув на творення патріархатів в історії наших Церков. Патріарші синоди керуються тими самими еклезіологічними принципами і тими ж канонічними нормами, що й місцеві синоди.
29. У наступні століття як на Сході, так і на Заході розвинулися
нові форми сопричастя між місцевими Церквами. На християнському Сході було утворено нові патріархати та автокефальні Церкви, а в Латинській Церкві нещодавно з’явився
особливий взірець об’єднання єпископів — єпископські
конференції. З еклезіологічного погляду це не просто адміністративні підрозділи: вони виражають дух сопричастя
в Церкві, водночас поважаючи різнорідність культур.
30. Насправді регіональна синодальність, якими б не були її
межі й канонічне регулювання, показує, що Церква Божа не є
сопричастям осіб чи місцевих Церков, відірваних від своїх
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людських коренів. Оскільки це спільнота спасіння й оскільки
це спасіння є «відновленням творіння» (пор. святий Іриней,
«Проти єресей»)3, вона охоплює людську особу в усьому, що
пов’язує її з людською дійсністю, створеною Богом. Церква — це не просто зібрання окремих осіб, вона складається
зі спільнот з різною культурою, історією й соціальними структурами.
31. У місцевих Церквах, об’єднаних на регіональному рівні, католицькість проявляється у своєму істинному світі. Це вираз
присутності спасіння не в недиференційованому світі, але
в людському, який Бог сотворив і приходить, щоб його спасти. У тайні спасіння людська природа водночас і розкривається у своїй повноті і зціляється від того, що привніс у ній
гріх через самодостатність, гордість, недовіру до інших,
агресивність, ревнощі, заздрість, фальш і ненависть. Церковна koinonia — це дар, яким усе людство об’єднане в Дусі
воскреслого Господа. Ця єдність, створена Духом, зовсім
не прагне уніфікації, але закликає до різноманітністі та унікальності, таким чином зберігаючи її та в певний спосіб підсилюючи.

3. Вселенський рівень
32. Кожна місцева Церква перебуває в сопричасті не лише
із сусідніми Церквами, але й із сукупністю всіх місцевих Церков — з тими, які тепер діють у світі; з тими, які були від
самого початку; з тими, які з’являться в майбутньому та з
Церквою вже прославленою. З волі Христа Церква є одною
і неподільною, завжди й усюди однаковою. Обидві сторони
визнають у Нікейсько-Константинопольському Символі Віри,
3

IRAENEUS, Adversus haereses. Lib. 1, p. 36, n. 1 [В:] Patrologiae cursus
completus. Series Greaca. V. 7. Ed. J. P. Migne. Paris 1857–1866, n. 433–
1225.
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що Церква є єдиною і католицькою. Її католицькість охоплює
не лише розмаїття людських спільнот, але і їхню фундаментальну єдність.
33. Отже, зрозуміло, що потрібно сповідувати й переживати одну
й ту саму віру в усіх місцевих Церквах, усюди потрібно служити ту саму єдину Євхаристію, в усіх спільнотах повинно здійснюватися одне й те саме апостольське служіння. Місцева
Церква не може змінити Символ Віри, сформульований вселенськими соборами, хоча Церква завжди повинна «давати
доречні відповіді на нові запитання й відповідно реагувати,
спираючись на Святе Письмо та зважаючи на зміст попередньо узгодженого вчення (dógma) (Документ Барі, н. 29). Так
само місцева Церква своїм одностороннім рішенням не може
змінювати будь-яку фундаментальну позицію стосовно форми священничого служіння, подібно як жодна місцева Церква не може звершувати Євхаристію, добровільно відділившись від інших місцевих Церков, бо це наносить глибоку
кривду церковній єдності. Усі ці питання торкаються єдності
(сопричастя), а отже самого буття Церкви.
34. Саме через це сопричастя всі Церкви за допомогою канонів
регулюють усе, що пов’язане з Євхаристією і Таїнствами, священничим служінням і рукоположенням, а також переказуванням (paradosis) та навчанням (didaskalia) віри. Зрозуміло,
чому в цій царині необхідні канонічні правила та дисциплінарні норми.
35. У конкретно-історичних умовах, коли з’являлися серйозні
проблеми, що впливали на вселенське сопричастя і згоду
між Церквами — проблеми з автентичним тлумаченням віри,
проблеми зі священнослужінням і їхнім відношенням до всієї Церкви, проблеми з розумінням дисципліни, якої вимагає вірність Євангелію — скликалися Вселенські Собори. Ці
собори були вселенськими не лише тому, що вони збирали
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єпископів з усіх регіонів, зокрема з п’яти головних престолів — Риму, Константинополя, Олександрії, Антіохії та Єрусалиму, згідно з давнім порядком (taxis). Вони була такими
також і тому, що їхні урочисті доктринальні постанови та їхні
спільні формули віри, особливо щодо ключових положень, є
зобов’язуючими для всіх Церков і всіх вірних у всі часи й усюди. Саме тому рішення Вселенських Соборів залишаються
нормативними.
36. Історія Вселенських Соборів вказує на їхні особливі характеристики. Це питання слід детальніше розглянути в нашому
подальшому діалозі, враховуючи розвиток церковних структур упродовж останніх століть на Сході та на Заході.
37. Для того, щоб визнати рішення собору вселенськими, важливим є процес прийняття, короткотривалий чи довготривалий, коли ввесь народ Божий — роздумуючи, застановляючись, дискутуючи та молячись — розпізнає в цих рішеннях
єдину апостольську віру місцевих Церков, яка завжди залишається незмінною і якої вчителями (didaskaloi) та хранителями завжди були єпископи. Цей процес прийняття по-різному
тлумачать на Сході та на Заході, згідно з власними канонічними традиціями.
38. Таким чином, соборність або синодальність передбачає
дещо значно більше, ніж зібрання єпископів. Вона охоплює
також і їхні Церкви. Перші є носіями, вчителями й охоронцями віри останніх. Рішення єпископів повинні впроваджуватися в життя Церков, особливо в їхнє літургійне життя. Кожен
Вселенський Собор, визнаний як такий у повному і властивому значенні, відповідно є виявом єдності всієї Церкви та служінням цій єдності.
39. На відміну від єпархіальних і регіональних синодів, Вселенський Собор не є «інституцією», частоту якої можна регулюва99

ти за допомогою канонів. Це радше kairos, «подія», натхненна Святим Духом, який веде Церкву, народжує всередині
неї інституції, які їй потрібні і які відповідають її природі. Ця
гармонія між Церквою й соборами є настільки глибокою,
що навіть після розриву між Сходом і Заходом, який зробив
неможливим проведення Вселенських Соборів у строгому
значенні цього поняття, обидві Церкви продовжували скликати собори, коли з’являлися серйозні проблеми. Ці собори
збирали єпископів місцевих Церков у сопричасті з Римським
Престолом і, хоча це розумілось дещо по-іншому, у сопричасті з Константинопольським Престолом. У Римсько-Католицькій Церкві деякі з цих соборів, скликані на Заході, вважалися вселенськими. Така ситуація, яка змусила обидві сторони християнського світу скликати собори окремо, сприяла
розбіжностям, що поглибили взаємне відчуження. Потрібно
шукати засоби, що дозволять відновити вселенське (екуменічне) взаєморозуміння і згоду.
40. Упродовж першого тисячоліття вселенське сопричастя Церков у звичайному плині подій підтримувалося завдяки братерським стосункам між єпископами. Ці стосунки — між єпископами, між єпископами та першими серед них (protoi), а також
між першими серед єпископів у канонічному порядку (taxis),
щодо яких свідчить ранішня Церква — живили та зміцнювали
церковну єдність. Історія пам’ятає консультації, листи і заклики до головних престолів, особливо до Римського, які були
живим виразом солідарності, котру творить koinonia. Канонічні положення, як-от включення імен єпископів головних престолів у диптихи й переказ ісповідання віри іншим патріархам
з нагоди обрання, є конкретними виразами koinonia.
41. Обидві сторони погоджуються, що таку екуменічну впорядкованість (taxis) у добу нерозділеної Церкви визнавали всі.
Пізніше вони погодилися, що Римська Церква, яка «голо100

вує (предстоїть) у любові», згідно зі словами святого Ігнатія Антіохійського (До римлян), посідала перше місце в цьому порядку (taxis), а єпископ Риму був першим (protos) серед
патріархів. Однак сторони по-різному інтерпритують історичні свідчення цієї доби щодо привілеїв Римського єпископа
як першого (protos), і це питання по-різному розуміли вже
в першому тисячолітті.
42. Соборність на вселенському рівні, яка здійснювалася на Вселенських Соборах, передбачає активну участь Єпископа Риму
як першого (protos) посеред єпископів головних престолів
та в згоді з іншими зібраними єпископами. Хоча Єпископ
Риму не скликав вселенських соборів у перші століття й ніколи особисто не головував на них, тим не менш він був безпосередньо залучений у процес прийняття соборових рішень.
43. Примат і соборність є взаємозалежними. Саме тому примат
на різних рівнях життя Церкви — місцевому, регіональному
та вселенському — завжди потрібно розглядати в контексті
соборності, а відповідно соборність — у контексті примату.
Щодо примату на різних рівнях, ми хотіли би ствердити таке:
a. Примат на всіх рівнях — це практика, міцно вкорінена
в канонічну традицію Церкви.
b. Хоча факт примату на вселенському рівні приймають як
Схід, так і Захід, є відмінності в розумінні способу його
здійснення, а також щодо його обґрунтувань у богослов’ї
та Писанні.
44. В історії Сходу та Заходу, принаймні до дев’ятого століття,
відповідно до обставин часу в контексті соборності було
визнано низку привілеїв для protos або kephale на кожному
зі встановлених церковних рівнів: у місцевому масштабі —
для єпископа як першого (protos) для своєї єпархії щодо його
пресвітерів і народу; у регіональному масштабі — для protos
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у кожній митрополії щодо єпископів у його регіоні; для першого в кожному з п’яти патріархатів — щодо митрополитів
у кожній області; у вселенському масштабі — для єпископа
Риму як першого (protos) посеред патріархів. Таке розділення рівнів зовсім не применшує ані таїнственної рівності між
єпископами, ані католицькості між місцевими Церквами.

Висновок
45. Нам залишається глибше вивчити питання ролі Єпископа
Риму в сопричасті з усіма Церквами. Якою є особлива роль
єпископа, який керує «першою кафедрою» в еклезіології
koinonia та в перспективі того, що ми сказали про соборність
і владу в цьому тексті? Як потрібно розуміти та здійснювати вчення першого і другого Ватиканського Собору щодо
вселенського примату у світлі еклезіологічної практики першого тисячоліття? Це ключові питання для нашого діалогу
й наших сподівань на відновлення повної єдності між нами.

Православні учасники вважали за необхідне наголосити, що
використання термінів «Церква», «вселенська Церква», «нероздільна Церква» і «Тіло Христове» в цьому документі та в подібних документах, сформульованих Спільною Комісією, жодним
чином не підриває самого розуміння Православної Церкви про
себе як єдину, святу, вселенську та апостольську Церкву, про
яку йдеться в Нікейському Символі Віри. Католицька сторона
подібно визнає, що єдина, свята, вселенська та апостольська
Церква «перебуває в Католицькій Церкві» (“Lumen Gentium”, 8);
це не виключає визнання того, що елементи істинної Церкви
присутні також за межами католицької спільноти.

46. Ми, члени Спільної міжнародної комісії з питань богословського діалогу між Римсько-Католицькою і Православною
Церквою, переконані, що вищевказані твердження про
церковне сопричастя, соборність і владу свідчать про значний позитивний поступ у нашому діалозі і створюють міцну основу для майбутнього обговорення питання примату
на вселенському рівні Церкви. Ми свідомі того, що потрібно
з’ясувати ще багато складних питань, однак сподіваємося,
що за допомогою молитви Ісуса «Щоб вони були одно… щоб
світ увірував» (Ів. 17, 21), та в послуху Святому Духові ми зможемо продовжити будувати на фундаменті вже досягнутих
домовленостей. Повторюючи та визнаючи «одного Господа,
одну віру, одне хрещення» (Еф. 4, 5), ми славимо Бога у Святій Тройці, Отця, Сина і Святого Духа, який зібрав нас разом.
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СИНОДАЛЬНІСТЬ
І ПРИМАТ ВПРОДОВЖ
ПЕРШОГО
ТИСЯЧОЛІТТЯ:
НАЗУСТРІЧ СПІЛЬНОМУ
РОЗУМІННЮ
В СЛУЖІННІ ЄДНОСТІ
ЦЕРКВИ
К’єті (Італія), 2016 рік
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Що ми бачили й чули, про те ми звіщаємо вам,
щоб і ви мали спільність [сопричастя, communio,
koinonia] із нами. Спільність [сопричастя, communio,
koinonia] же наша з Отцем і Сином Його Ісусом
Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша
радість!
І Йо 1, 3–4

1. Церковне сопричастя постає безпосередньо з Воплочення
вічного Слова Божого, згідно з доброю волею (eudokia) Отця,
через Святого Духа. Христос, прийшовши на землю, заснував
Церкву як Своє Тіло (пор. 1 Кор 12, 12–27). Єдність, що існує
між Особами Трійці є відображеною в сопричасті (koinonia)
членів Церкви одних з одними. Таким чином, як стверджував Св. Максим Ісповідник, Церква є іконою (eikon) Пресвятої Трійці4. На Тайній Вечері Ісус Христос молився до свого
Отця: «Заради імени твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми!» (Ів. 17, 11). Ця Тринітарна єдність
проявляється у Святій Євхаристії, в якій Церква молиться
до Бога Отця через Ісуса Христа у Святому Дусі.
2. З найбільш ранніх часів єдина Церква існувала як багато місцевих церков. Сопричастя (koinonia) Святого Духа
(пор. 2 Кор 13, 13) переживалося як усередині кожної місцевої церкви, так і в стосунках між ними як єдність у різноманітності. Під провадженням Духа (пор. Йо 16, 13) Церква
розвинула зразки церковного порядку та різні практики від-

4

Св. Максим Ісповідник, Mystagogia (PG 91, 663D).
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повідно до її природи як «народу, приведеного до єдності,
з єдності Отця, Сина і Святого Духа»5.

ти спільне розуміння цих взаємопов’язаних, взаємодоповнюючих і невіддільних дійсностей.

3. Синодальність є основоположною ознакою Церкви як цілості.
Як сказав Св. Іван Золотоустий, «“Церква” означає і зібрання
[systema], і синод [synodos]»6. Цей термін походить від слова
“собор” (synodos — по-грецьки, сoncilium — по-латинськи),
котрий насамперед означав зібрання єпископів під проводом Святого Духа для спільного обговорення і дії в турботі про добро Церкви. Ширше, він стосується активної участі
всіх вірних у житті та місії Церкви.

6. Для досягнення цього спільного розуміння примату і синодальності необхідно застановитися над історією. Бог об’являє
себе в історії. Є особливо важливо взятися разом за богословське читання історії літургії, духовності, інституцій і канонів Церкви, котрі завжди мають богословський вимір.

4. Термін примат означає бути першим (primus, protos). У Церкві примат належить її Голові — Ісусу Христу, бо «Він Голова тіла, Церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб
у всьому Він мав першенство [protevon]» (Кол 1,18). Християнська традиція чітко показує, що всередині синодального
життя Церкви на різних рівнях, саме єпископа визнавали
«першим». Ісус Христос пов’язує цю «першість» зі служінням
(diakonia): «Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім!» (Мр 9, 35).
5. У другому тисячолітті сопричастя між Сходом і Заходом було
розірване. Було вчинено багато спроб відновити сопричастя
між православними і католиками, але вони не були успішними. Мішана Міжнародна Комісія з Богословського діалогу
між Римо-Католицькою Церквою та Православною Церквою
у своїй теперішній праці, присвяченій подоланню богословських розбіжностей, розглядала відношення між синодальністю та приматом у житті Церкви. Різне розуміння цих
понять відіграло значну роль у поділі між православними
і католиками. Тому є істотно важливим намагатися встанови5

Св. Кипріян, De Orat. Dom., 23 (PL 4, 536).

6

Св. Іван Золотоустий, Explicatio in Ps 149 (PG 55, 493).
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7. Історія Церкви в першому тисячолітті є вирішальною. Незважаючи на певні тимчасові розділення, християни Сходу
і Заходу жили впродовж цього часу в сопричасті й у цьому
контексті були встановлені основні структури Церкви. Відношення між синодальністю та приматом набувало різноманітних форм. Вивчаючи їх, можемо віднайти життєво важливі
вказівки для православних і католиків у їхніх намаганнях відновити сьогодні повне сопричастя.

Місцева Церква
8. Єдина, свята, соборна і апостольська Церква, главою котрої
є Христос, є присутньою в євхаристійному зібранні місцевої церкви (synaxis) під проводом її єпископа. Він є тим, хто
очолює зібрання (proestos). У літургійному зібранні (synaxis)
єпископ чинить видимою присутність Ісуса Христа. У місцевій
церкві (тобто єпархії), багато вірних і духовенство під проводом одного єпископа поєднані одні з одними в Христі і перебувають у сопричасті з Ним у кожному аспекті церковного
життя і в найбільш особливий спосіб — у служінні Євхаристії.
Як навчав Св. Ігнатій Антіохійський, «де є єпископ, там нехай
буде і весь народ, так само як там, де є Ісус Христос, там є католицька церква [katholike ekklesia]»7. Кожна місцева церква
7

St Ignatius, Letter to the Smyrnaeans, 8.
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перебуває в сопричасті з усіма іншими місцевими церквами,
котрі сповідують правдиву віру і звершують ту саму Євхаристію. Коли пресвітер очолює Євхаристійну службу, у ній завжди
згадується місцевий єпископ (proestos) як знак єдності місцевої церкви. У звершенні Євхаристії протос (proestos) і спільнота є взаємозалежними: спільнота не може служити Євхаристії без єдності з першим (proestos) з-поміж них, але і перший
(proestos) повинен звершувати її разом зі спільнотою.
9. Ця взаємозалежність між єпископом (proestos) і його спільнотою є конститутивним елементом життя місцевої церкви.
Місцевий єпископ разом зі своїм духовенством, пов’язаним
з його служінням, діє посеред вірних, котрі є Христовим стадом, як гарант і служитель єдності. Як наслідник апостолів,
він сповняє свою місію служіння й любові, будучи пастирем
своєї спільноти і провадячи її як її глава до щораз глибшої
єдності з Христом в істині, зберігаючи апостольську віру
через проповідь Євангелія та звершення Таїнств.
10. Оскільки єпископ є главою своєї місцевої церкви, він представляє свою церкву перед іншими місцевими церквами
й усією спільнотою церков. Відповідно, єпископ, перебуваючи в сопричасті з іншими церквами, уприсутнює її у своїй місцевій церкві. Це основоположний принцип синодальності.

Регіональна спільнота Церков

єдності був виражений у вимозі, згідно з якою в хіротонії
нового єпископа повинні брати участь принаймні три єпископи9; це також чітко проглядалося в численних зібраннях
єпископів на собори чи синоди для спільної дискусії з питань
віровчення (dogma, didaskalia) і практики, а також у їхніх частих обмінах листами і взаємних візитах.
12. Уже впродовж перших чотирьох століть з’явилися різні
угрупування єпархій усередині певних регіонів. Protos, перший серед єпископів регіону, був єпископом першого престолу, метрополіса, і його уряд як митрополита був завжди
пов’язаний з його осідком. Вселенські собори надавали
митрополитові певні прерогативи (presbeia, pronomia, dikaia),
і завжди це відбувалось в рамках синодальності. Таким
чином, Перший Вселенський собор (Нікея, 325), вимагаючи
особистої участі або письмової згоди всіх єпископів провінції
в обранні та хіротонії нового єпископа — синодальний акт
par excellence — надає митрополитові право затвердження
(kyros) обрання нового єпископа10. Четвертий Вселенський
собор (Халкедон, 451) знову пригадав права (dikaia) митрополита — наголошуючи, що цей уряд є церковним, а не полі-

9

Перший Вселенський собор (Нікея, 325), канон 4: «Бажано, щоб
у поставленні нового єпископа брали участь усі єпископи провінції;
але якщо існують якісь труднощі з огляду на нагальну потребу чи
на далеку відстань, повинні прибути принаймні три єпископи; і, маючи письмову згоду на це відсутніх єпископів, вони зможуть приступати до хіротонії. Підтвердження [kyros] цим діям надає митрополит
кожної провінції». Пор. також Апостольські правила, Канон 1: «Єпископа нехай висвячують два або три єпископи».

10

Перший Вселенський собор (Нікея, 325), канон 4; також канон 6:
«Якщо хтось без дозволу митрополита буде висвячений на єпископа,
великий собор постановляє, що така особа навіть не є єпископом».

11. Є численні свідчення того, що єпископи ранньої Церкви усвідомлювали спільну відповідальність за Церкву загалом. Як
казав Св. Кипріян, «існує лише одне єпископство, розгалужене в єдинодушному лику багатьох єпископів»8. Цей зв’язок
8

110

St Cyprian, Ep.55, 24, 2; пор. також, ‘episcopatus unus est cuius a singulis
in solidum pars tenetur’ (De unitate, 5).
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ну, таких, як регіональний синод єпископів. Ці синоди збирав
і очолював митрополит чи патріарх. Він і всі єпископи діяли
взаємодоповнюючи одні одних і були підзвітними синоду.

тичним11 — як це зробив також Сьомий Вселенський собор
(Нікея ІІ, 787)12.
13. Канон 34 з Апостольських правил пропонує канонічний опис
взаємовідносин між першим (protos) та іншими єпископами кожного регіону: «Єпископи кожної провінції або регіону (ethnos) повинні визнати одного першого (protos) поміж
себе і вважати його своїм главою (kephale) та не робити нічого важливого без його згоди (gnome). Кожен єпископ може
робити лише те, що стосується його власної єпархії (paroikia)
та залежних від нього територій. Однак, перший (protos)
не може робити нічого без згоди всіх. Таким чином, переважатиме згода (homonoia), і Бог буде прославлений через
Господа у Святому Дусі»13.
14. Інституція митрополії є однією з форм регіонального сопричастя між місцевими церквами. Надалі розвинулися інші
форми, а саме патріархати, що включали в себе кілька
митрополій. І митрополити і патріархи були єпархіальними
єпископами з повною єпископською владою всередині своїх власних єпархій. Однак, у справах, що стосувалися їхніх
митрополій чи патріархатів, вони повинні були діяти в згоді
зі своїми єпископами. Цей спосіб діяльності лежить в основі синодальних інституцій у стислому значенні цього термі11

Четвертий Вселенський собор (Халкедон, 451), канон 12: «Стосовно міст, котрі згідно з імператорськими листами були вже піднесені
до титулу митрополії, нехай ці міста та єпископи, котрі ними управляють, утішаються лише честю титулу; тобто нехай будуть збережені
властиві права правдивої [kata aletheian] митрополії».

12

Сьомий Вселенський собор (Нікея ІІ, 787), канон 11 надає митрополитам право призначати скарбників у підлеглих їм єпархіях, якщо єпископи про це не подбали.

13

Пор. Антіохійський собор (327), канон 9: «Це властиво для єпископів
у кожній провінції [eparchia] підкорятися єпископу, котрий очолює
митрополію».
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Церква на вселенському рівні
15. Між четвертим і сьомим століттями почали визнавати порядок (taxis) п’яти патріарших престолів, котрий базувався
на рішеннях вселенських соборів і був ними санкціонований,
де Римський престол займав перше місце, посідаючи примат честі (presbeia tes times), за яким слідували престоли
Константинополя, Александрії, Антіохії та Єрусалиму, у цьому
специфічному порядку, згідно з канонічною традицією.14
14

Пор. Перший Вселенський собор (Нікея, 325), канон 6: «Нехай зберігаються древні традиції, прийняті в Єгипті, Лівії та Пентаполісі,
згідно з якими єпископ Александрії має владу над усіма цими місцями, оскільки подібний звичай існує стосовно єпископа Риму. Подібним чином в Антіохії та в інших провінціях прерогативи [presbeia]
церков повинні зберігатися»; Другий Вселенський собор (Константинополь, 381), канон 3: «Нехай єпископ Константинополя … має
примат честі [presbeia tes times] після єпископа Риму, оскільки він є
Новим Римом”; Четвертий Вселенський собор (Халкедон, 451), канон
28: «Отці правильно надали прерогативи [presbeia] престолу старого Риму, оскільки він є імператорським містом; з тих самих мотивів,
сто п’ятдесят найбільш богобоязних єпископів наділили рівні привілеї найсвятішому престолу Нового Риму, розумно розсудивши, що
це місто, котре вшановане завдяки імператорській владі і сенату
і втішається привілеями, рівними старшому імператорському Риму,
повинне також бути піднятим до його рівня у церковних справах
і займати друге місце після нього» (цей канон ніколи не прийняли
на Заході); Трульський собор (692), канон 36: «Відновлюючи постанови ста п’ятдесяти Отців, що зібралися в цьому Богохранимому
та імператорському місті, і шістсот тридцяти, що зібралися в Халкедоні, ми постановляємо, що престол Константинополя буде мати рівні прерогативи [presbeia] з престолом Старого Риму, і возвеличиться
в церковних справах як останній, і буде другим після нього. Після
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16. На Заході першість Римського престолу пояснювали, особливо починаючи від четвертого століття і далі, позицією
святого Петра в середовищі Апостолів. Примат єпископа
Риму серед єпископів поступово починали інтерпретувати як
його прерогативу, яка належала йому через те, що він був
наступником Петра, першого серед апостолів15. Це розуміння не прийнялося на Сході, де була інша інтерпретація Святого Письма і Отців стосовно цього питання. Наш діалог може
повернутися до цієї справи в майбутньому.
17. Коли обирали нового патріарха для одного з цих п’яти престолів, відповідно до давнього порядку (taxis), звичайною
практикою було те, що він відсилав листи до всіх інших патріархів, звіщаючи про своє обрання і додаючи ісповідання
віри. Такі «листи сопричастя» глибинно виражали канонічний зв’язок єдності між патріархами. Через включення імені нового патріарха, у властивому порядку, у диптихи своїх
церков, читання його на Літургії, інші патріархи таким чином
визнавали його обрання. Властивий порядок (taxis) патріарших престолів має своє найвище вираження у звершенні
Святої Євхаристії. Якщо два або більше патріархів збиралися разом для звершення Євхаристії, то вони стояли згідно
з taxis. Ця практика демонструвала євхаристійний характер
їхнього сопричастя.
18. Починаючи від Першого Вселенського собору (Нікея, 325),
вагомі богословські питання, що стосувалися віри та канонічного устрою у Церкві, дискутувалися й вирішувалися вселенськими соборами. Хоча єпископ Риму не був особисто
присутнім на жодному з цих соборів, кожного разу він або
був представлений своїми легатами, або ж погоджувався

з рішеннями собору post factum. Церковне розуміння критеріїв визнання собору як вселенського розвинулося впродовж першого тисячоліття. Наприклад, зважаючи на історичні обставини, Сьомий Вселенський собор (Нікея ІІ, 787), подає
детальний опис критеріїв: згода (symphonia) глав церков,
співпраця (synergeia) єпископа Риму та згода інших патріархів (symphronountes). Вселенський собор повинен мати власний порядковий номер у послідовності вселенських соборів,
і його вчення повинне узгоджуватися з попередніми соборами16. Прийняття рішень Церквою загалом завжди було остаточним критерієм для визнання вселенськості собору.
19. Упродовж століть до єпископа Риму багато разів зверталися
з апеляціями — також і зі Сходу — в дисциплінарних питаннях, як-от позбавлення влади єпископа. На Синоді в Сардиці (343) було зроблено спробу встановити правила для такої
процедури17. Рішення Сардики були прийняті на Трульському
соборі (692)18. Канони Сардики встановлювали, що єпископ,
котрого було засуджено, міг звертатися з апеляцією до єпископа Риму, і що останній, якщо вважав це за потрібне, міг
розпорядитися призначити повторний перегляд цієї справи,
котру мали провадити єпископи з провінції цього єпископа
із сусідніх з ним єпархій. З апеляціями стосовно дисциплінарних питань зверталися також і до Константинопольського
престолу19 та інших престолів. Такі апеляції до більших престолів завжди розглядалися синодально. Апеляції до єпис16

Пор. Сьомий Вселенський собор (Нікея ІІ, 787): J. D. MANSI, Sacrorum
conciliorum nova et amplissima collectio, XIII, 208D-209C.

17

Пор. Сардинський собор (343), канони 3 і 5.

18

Пор. Трульський собор, канон 2. Подібно також Фотієвий (861) собор
прийняв канони Сардики як такі, що визнають за єпископом Риму
право на касацію в справах, що вже пройшли судовий розгляд у Константинополі.

19

Пор. Четвертий Вселенський собор (Халкедон, 451), канони 9 і 17.

Константинополя мають іти престол Александрії, потім Антіохії і після
неї Єрусалимський престол».
15
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Cf. Jerome, In Isaiam 14, 53; Leo, Sermo 96, 2-3.

115

копа Риму від Сходу виражали сопричастя Церкви, але
єпископ Риму ніколи не мав канонічної влади над церквами
Сходу.

Зміст
Таїнство Церкви і Євхаристії у світлі Таїнства Святої Трійці ....... 9

Висновки
20. Упродовж першого тисячоліття Церква на Сході і Заході була
єдиною в збереженні апостольської віри, зберігаючи апостольське наступництво єпископів і розвиваючи структури
синодальності, які були нероздільно пов’язані з приматом,
і розуміли владу як служіння (diakonia) любові. Попри те, що
єдність Сходу і Заходу часом порушувалася, єпископи Сходу
і Заходу усвідомлювали, що належать до однієї Церкви.
21. Ця спільна спадщина богословських принципів, канонічних положень і літургійних практик з першого тисячоліття
є необхідним орієнтиром і потужним джерелом натхнення
як для католиків, так і для православних, коли вони намагаються зцілити рани їхнього поділу на початку третього
тисячоліття. На основі цієї спільної спадщини обидві сторони
повинні застановитися, яким чином примат, синодальність
і взаємовідношення між ними можна розуміти і здійснювати
сьогодні та в майбутньому.
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Національний Музей у Львові (стор. 8); Тайна вечеря. Ікона з іконостасу церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Крехівському монастирі оо. Василіян. Іконописець Люба Яцків (стор. 26); Зіслання Святого Духа. с. Радруж, кін. 14 поч. 15 ст., Національний Музей у Львові (стор. 46); Собор дванадцяти апостолів. Сучасна грецька ікона (стор. 66); Причастя апостолів. Мозаїка (ст. 82);
Христос передає ключі від раю апостолу Петру. П’єтро Перуджіно, 1481 р.,
Рим, Сикстинська капела (стор. 104).
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Основною метою Комісії є допомога
Патріархові та Синодові Єпископів УГКЦ
у формуванні та реалізації пропозицій
щодо діяльності УГКЦ у сфері міжконфесійного та міжрелігійного служіння, реалізації всеукраїнських, загальноцерковних і міжнародних програм.

Протоієрей ІГОР ШАБАН —
голова Комісії УГКЦ з міжконфесійних та міжрелігійних відносин

Комісія формує, розвиває та реалізовує діяльність УГКЦ в ділянці взаємовідносин з міжконфесійними співтовариствами, окремими Церквами
і релігійними організаціями в Україні
та за кордоном; співпрацює з відповідними органами інших Церков і релігійних та громадських організацій та з органами державної влади щодо розвитку
програм, які стосуються міжрелігійної
діяльності.
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