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Передмова перекладача 

 
Українським Церквам пора позбутися ілюзії, що доля нашої єдності залежить передусім 

від діалогу між неукраїнськими юрисдикційними центрами. Не треба боятися власної 
відповідальності, католицько-православна екумена потребує власного вкладу однієї з найбільших 
східних Церков. Якщо українські Церкви і справді є помісними, як вони полюбляють заявляти, то 
відновлення єдності української Церкви, яка була порушена уніями, повинно стати їхнім 
першочерговим завданням.  

Наші Церкви не потребують на когось оглядатися, бо мають свою власну велику 
екуменічну історію. Згадаймо хоча б намагання відновити єдність у могилянську епоху. Спільна 
історія вчить, що єдність нашої Церкви залежить від самих українських Церков, а не від зовнішніх 
юрисдикційних центрів, котрим завжди був і буде вигідний церковний розкол на Україні.  

Церква, яка стверджує, що вже має помісний статус, але фактично ухиляється від 
екуменічної відповідальності, киваючи при цьому на закордонні юрисдикційні центри, виглядає 
дуже недостовірною. Властиво, євхаристійна еклезіологія дає українським Церквам абсолютне 
еклезіологічне право бути повноправними суб'єктами екуменічного процесу. Ні Константинополь, 
ні Москва з православного боку, ба навіть Рим з католицького, не мають монополії на екуменізм, 
бо всі вони є помісними Церквами, рівними з іншими за євхаристійною суттю, якщо й вищими від 
них за ієрархією честі. Ціллю екумени є не так єдність помісних Церков з різними 
юрисдикційними центрами, як єдність помісних Церков між собою у єдиному Христі - 
євхаристійне сопричастя (спілкування), та у єдиному Св. Дусі, що творить єдину віру. Однак це 
ще не означає надання картбланшу на негайне відновлення євхаристійного спілкування без усяких 
передумов, а скоріше заклик до інтенсивного богословського діалогу, котрий через знайдення 
спільних формулювань істин віри уможливив би спільну Євхаристійну відправу.  
 Відродження євхаристійної еклезіології веде до того, що рушійною силою екумени знову 
повинні стати місцеві Церкви, очолювані єпископами. Це не означає, що католицько-
православний діалог на всеправославному і всекатолицькому рівні стає непотрібним. Адже тільки 
сукупно Церкви взагалі здатні справитися з діалогом, бо після тисячолітнього розколу 
нагромадився ряд догматичних розходжень, знайти спільні знаменники для яких під силу лише  
найкращим богословам усіх Церков. Але на місцевому рівні Церкви здатні торувати шлях цьому 
діалогові, висловлюючи пропозиції та влаштовуючи свої помісні екуменічні діалоги. Саме такі 
ініціативи можуть і повинні стати рушіями вселенського діалогу Істини, а  то і його дороговказами.  
 Попри всі заяви про нормалізацію і навіть дружні стосунки між православними і греко-
католиками, на Західній Україні в багатьох випадках залишається невирішеною головна проблема 
міжконфесійного протистояння – дискримінація громад іншої конфесії, що виражається в 
невпусканні до храму. Головною причиною такого нехристиянського, скандального поводження з 
братами і сестрами в Христі є незасвоєння екуменізму нижчим духовенством і вірними обох 
Церков. Якби були сприйняті екуменічні досягнення вселенського екуменічного діалогу, то давно 
панувала б християнська злагода. Вже в Баламанді 1993 р. було прийнято соломонове рішення: 
«Віра в сакраментальну реальність включає повагу до літургійних відправ іншої Церкви. 
Вживання насильства щоб зайняти місце поклоніння суперечить цьому переконанню. Навпаки, це 
переконання інколи вимагає, щоб відправа інших Церков була спрощена наданням власної церкви, 
за спільною згодою, у їхнє розпорядження для почергової відправи в різні часи у цій самій будівлі» . 
Православні і греко-зобов‟язані цього дотримуватися і запровадити погодинну відправу й спільно 
використовувати спірні храми. На щастя, не бракує прикладів успішного втілення в життя 
вищезгаданої домовленості.         
 Перекладач надіється, що ознайомлення з документами православно-католицького 
богословського діалогу допоможе православним і греко-католицьким читачам подолати «образ 
ворога», котрий століттями насаджувався нам ззовні і подекуди все ще панує в наших умах і 
серцях. Переклад всіх документів, крім пунктів 5 і 9, зроблено з їхніх англійських версій на 
інтернет-сторінці Ватикану. Документи 5 і 9 були перекладені з німецької версії в журналі 
„Orthodoxes Forum“.  

 
Преображення Господнє 2009 р. Б.  
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1. Скасування взаємної анафеми Константинополем і Римом: 

Спільна заява папи римського Павла VI і вселенського 

патріарха Атенаґора (Афінаґора), 07.12.1965 р.  
 

1. Вдячні Богові, котрий милосердно винагородив їх братерською зустріччю в цих 

святих місцях, де було звершене таїнство спасіння через смерть і Воскресіння 

Господа Ісуса, і де була народжена Церква через вилив Святого Духа, папа Павло 

VI і патріарх Атенаґор І не втратили бачення рішучості, яку кожний тоді відчував, 

не пропустити потім нічого, що могло б надихнути любов і що могло б полегшити 

розвиток таким чином розпочатих братерських відносин між Римською 

Католицькою Церквою і Православною Церквою Константинополя. Вони 

переконані, що діючи в цей спосіб, вони відповідають на заклик тієї божественної 

благодаті, яка сьогодні веде як Римську Католицьку Церкву і Православну Церкву, 

так і всіх християн, аби подолати їхні розбіжності, щоб бути знову «одно», як 

просив за них Господь Ісус у свого Отця.  

2. Між перешкодами на шляху розвитку цих братерських відносин довіри і пошани 

стоїть спомин про рішення, дії та болісні події, котрі в 1054 р. результували у 

вироку екскомунікації, спрямованому проти патріарха Михайла Керуларія і двох 

інших осіб легатами Римського Престолу під керівництвом кардинала Гумберта, 

легатів, які потім стали об‟єктом подібного вироку, оголошеного патріархом і 

Константинопольським синодом.  

3. Не можна чинити так, неначе ці події не були , чим вони були під час цього дуже 

смутного періоду історії. Проте сьогодні вони були оцінені чесніше і спокійно. 

Таким чином важливо визнати ексцеси, які їх супроводжували і пізніше привели до 

наслідків, котрі, наскільки ми можемо судити, пішли набагато далі, ніж намірялися 

і передбачали їхні автори. Вони спрямовували свої засудження проти відповідних 

осіб і не Церков. Ці засудження не мали наміру розривати церковне сопричастя між 

Римським і Константинопольським престолами.  

4. Тому що вони є певні, що висловлюють загальне прагнення справедливості і 

єдинодушне почуття любові, котре спонукає вірних, і тому що вони  згадують наказ 

Господній: «Коли ти жертвуєш твій дар на вівтарі, і згадаєш там, що твій брат має 

щось проти тебе, залиши твій дар перед вівтарем і йди спершу примиритися до 

твого брата» (Мт 5,23-24), папа Павло VI і патріарх Атенаґор І з його синодом у 

спільній згоді заявляють це:                              

А. Вони шкодують про образливі слова, безґрунтовні закиди та достойні картання 

жести, які, з обох сторін, позначали чи супроводжували сумні події цього періоду.  

В. Вони подібно шкодують і усувають як із пам´яті, так із середини Церкви вироки 

екскомунікації, котрі послідували за цими подіям, пам'ять про які впливала на дії 

до наших днів і перешкоджала ближчим відносинам у любові; і вони піддають ці 

екскомунікації забуттю.  

С. Нарешті вони жаліють про попередні й пізніші досадні події, котрі під впливом 

різних факторів – між ними брак розуміння і взаємодовіри – врешті-решт привели 

до дійсного розриву церковного сопричастя.                  

5. Папа Павло VI і патріарх Атенаґор І з його синодом розуміють, що цей жест 
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справедливості й взаємного прощення не є достатнім, (щоб) закінчити як старі, так 

і недавніші розбіжності між Римською Католицькою Церквою і Православною 

Церквою. Через дію Святого Духа ці розбіжності будуть подолані через очищення 

сердець, через жаль за історичні несправедливості, та через дієву рішучість прийти 

до спільного порозуміння й вираження віри апостолів та її вимог.  

 Незважаючи на це, вони надіються, що ця дія буде приємною Богові, який не 

бариться прощати нам, коли ми прощаємо одні одним. Вони надіються, що цілий 

християнський світ, особливо ціла Римська Католицька Церква і Православна 

Церква, оцінять цей жест як вираз щирого, разом поділюваного прагнення 

примирення, та як запрошення в дусі довіри, пошани і взаємної любові пройти до 

кінця діалог, який із поміччю Божою знову приведе до співжиття, для більшого 

блага душ і приходу Царства Божого, у тому повному сопричасті віри, братерської 

згоди і сакраментального1 життя, котре існувало між ними під час першого 

тисячоліття життя Церкви.  

 

 

 

  

                                                 
1
 Від лат. sacramentum – Тайна. 
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Спільна Міжнародна Комісія для Богословського Діалогу між 

Римською Католицькою Церквою і Православною Церквою 

 

ДРУГА ПЛЕНАРНА ЗУСТРІЧ 

Мюнхен, від 30-го червня до 6-го липня – 1982 р. 

2. Мюнхенський документ: «ТАЇНСТВО ЦЕРКВИ І ЄВХАРИСТІЇ У 

СВІТЛІ ТАЇНСТВА СВЯТОЇ ТРІЙЦІ», 06.07.1982 р. 
Вірно до мандату, отриманого на Родосі, цей звіт торкається таїнства Церкви 

тільки в одному з його аспектів. Однак цей аспект є особливо важливим у 

сакраментальній перспективі наших Церков, тобто таїнство Церкви і Євхаристії у світлі 

таїнства святої Трійці. Насправді був зроблений запит розпочати тим, що ми маємо 

спільним, і розвиваючи його торкатися зсередини і поступово всіх пунктів, щодо яких ми 

не є у згоді.             

 Складаючи цей документ, ми маємо намір показати, що, чинячи так, висловлюємо 

разом віру, яка є продовженням апостольської.        

 Цей документ робить перший крок у намаганні виконати програму підготовчої 

комісії, схвалену на першій зустрічі комісії для діалогу.      

 Тому що не йдеться про перший крок, заторкування таїнства Церкви лише під 

одним із його аспектів, багато пунктів тут ще не опрацьовуються. Вони 

опрацьовуватимуться в наступних кроках, як було передбачено в програмі, згаданій вище.

       І      

 1. Христос, втілений Син Божий, мертвий і воскреслий, є єдиним, хто переміг гріх і 

смерть. Отож, говорити про сакраментальну природу таїнства Христового є нагадувати 

про можливість, дану людині, і через неї всьому всесвітові, переживати «нове створіння», 

Царство Боже, тут і зараз через матеріальні й створені реальності. Це модус (tropos), у 

якому незрівнянна особа і незрівнянна подія Христа існує й діє в історії, починаючи з 

П´ятидесятниці і сягаючи Приходу. Однак вічне життя, котре Бог дав світові у події 

Христа, його вічного Сина, міститься в «земних посудинах». Але воно дане лише як 

передсмак, як обітниця.           

 2. На Останній Вечері Христос заявив, що Він «дав» своє Тіло учням за життя 

«багатьох» у Євхаристії. У ній цей дар був зроблений світові Богом, але в сакраментальній 

формі. З цього моменту Євхаристія існує як Тайна самого Христа. Вона стає передсмаком 

вічного життя, «ліками безсмертя», знаком прийдешнього Царства. Таким чином Тайна 

події Христа стає ідентичною з Тайною святої Євхаристії, Тайною, яка нас повністю 

включає в Христа.           

 3. Втілення Сина Божого, його смерть і Воскресіння були здійснені від початку 

відповідно до Отцевої волі, у Святому Дусі. Цей Дух, який вічно ісходить від Отця і являє 

себе через Сина, приготував Христову подію і здійснив її повністю у Воскресінні. 

Христос, який є Тайною par excellence2, даною Отцем для світу, продовжує давати себе за 

багатьох у Дусі, який один дає життя (Ів 6). Тайна Христа є також дійсністю, яка може 

існувати тільки в Дусі.           

                                                 
2
 В чистому вигляді.  
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 4. Церква і Євхаристія:         

 а. Хоча євангелисти в розповіді про Вечерю3 мовчать про дію Духа, тим не менше 

Він ближче, ніж коли б то не було, був з‟єднаний із втіленим Сином для виконання 

Отцевого діла. Він ще не даний, отриманий як особа учнями (Ів 7,39). Але коли Ісус 

прославлений, тоді сам Дух виливає себе і являє себе. Господь Ісус вступає до слави Отця 

і водночас виливом Духа до свого сакраментального tropos у цьому світі. П´ятидесятниця, 

звершення пасхального таїнства, розпочинає одночасно останні часи. Євхаристія і Церква, 

Тіло розп´ятого і воскреслого Христа, стають місцем енергій Святого Духа.   

 b. Віруючі охрещуються в Дусі в ім´я святої Трійці, щоб утворити одне Тіло (пор. 1 

Кор 12,13). Коли Церква відправляє Євхаристію, вона здійснює, «чим вона є», Тіло  

Христове (1 Кор 10,17). Хрещенням і Миропомазанням (Конфірмацією) члени Христові 

«помазуються» Духом, прищеплювані до Христа. Але Євхаристією пасхальна подія 

відкривається до Церкви. Церква стає тим, чим вона покликана бути Хрещенням і 

Миропомазанням. Причастям у Тілі і Крові Христових вірні зростають у тому 

таїнственному обоженні, котре змушує їх мешкати в Сині й Отці, через Духа.   

 с. Таким чином, з одного боку Церква відправляє Євхаристію як вираз тут і тепер 

небесної літургії; проте з іншого боку Євхаристія розбудовує Церкву у тому сенсі, що 

через неї Дух воскреслого Христа формує Церкву до Тіла Христового. Це тому Євхаристія 

правдиво є таїнством Церкви, зразу як таїнство цілковитого дару, який Господь робить від 

себе своїм, та як прояв і зростання Тіла Христового, Церкви. Церква мандруюча 

відправляє Євхаристію на землі, доки не прийде її Господь, щоб відновити царство Бога 

Отця, так щоб Бог був «усім у всьому». Вона таким чином упереджує суд світу і його 

остаточне переображення.         

 5. Місія Духа залишається прив‟язаною до Синової. Відправа Євхаристії об´являє 

божественні енергії, явлені діючим Духом у Тілі Христовому.     

 а. Дух приготовляє прихід Христа, звіщаючи його через пророків, спрямовуючи 

історію вибраного народу до Нього, спричиняючи його зачаття Дівою Марією, 

відкриваючи серця його слову.          

 b. Дух являє Христа в його ділі як Спасителя, Євангеліє, котрим є Він сам. 

Євхаристійна відправа є anamnesis (поминання). Правдиво, але сакраментально, ephapax 

(«раз і назавжди») є і стає присутнім. Відправа Євхаристії par excellence є kairos 

(належний час) таїнства.           

 с. Дух перетворює священні дари в Тіло і Кров Христові (metabole), щоб 

спричинити зростання Тіла, яким є Церква. У цьому сенсі ціла відправа є epiclesis 4, яка 

стає більш виразною у певних моментах. Церква безперервно є у стані epiclesis.   

 d. Дух вводить у сопричастя з Тілом Христовим тих, що поділяють цей самий хліб і 

цю саму чашу. Починаючи звідси, Церква являє, чим вона є, таїнством Троїчного 

koinonia5, «мешканням Бога з людьми» (пор. Од 21,4).       

 Дух, роблячи присутнім, що Христос вчинив раз і назавжди, подію таїнства, 

звершує її в усіх нас. Відношення до таїнства, очевидніше в Євхаристії, знаходиться в 

інших Тайнах, всі дії Духа. Саме тому Євхаристія є центром сакраментального життя.  

 6. Взята як ціле, євхаристійна відправа робить присутнім Троїчне таїнство Церкви. 

                                                 
3
 (Останню). 

4
 Гр. «прикликання, закликання».  

5
 Гр. «сопричастя, спілкування,  Причастя».  
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В ній переходять від слухання Слова, що кульмінує в голошенні Євангелія, 

апостольського звіщання Слова, що стало тілом, до подяки, що приноситься Отцеві і до 

поминання жертви та до сопричастя в ній завдяки молитві epiclesis, промовлюваній у вірі. 

Адже epiclesis є не самим прикликанням для сакраментального перетворення хліба і чаші. 

Вона також є молитвою за повний ефект сопричастя всіх у таїнстві, об´явленому Сином. У 

цей спосіб присутність самого Духа є розширена участю в Тайні Слова, що стало тілом, на 

все тіло Церкви. Не бажаючи однак розв‟язати труднощі, які виникли між Сходом і 

Заходом щодо відношення між Сином і Духом, сьогодні ми вже можемо сказати, що Дух, 

який ісходить від Отця (Ів 15,26) як єдиного джерела в Трійці та котрий став Духом 

нашого синівства, тому що Він також є Духом Сина (Гал 4,6), передається нам особливо в 

Євхаристії цим Сином, на якому Він спочиває в часі й у вічності (Ів 1,32).     

 Це тому євхаристійне таїнство є звершене в молитві, яка з‟єднує слова, якими 

втілене слово становило Тайну і epiclesis, у котрому Церква, спонукана вірою, благає 

Отця, через Сина послати Духа, так щоб у незрівнянному приношенні втіленого Сина, все 

було звершене в єдності. Через Євхаристію віруючі з‟єднуються з Христом, який 

приносить себе Отцю з ними, й вони одержують можливість приносити себе у дусі жертви 

одні одним, як Христос приносить себе Отцю за багатьох, таким чином даючи себе 

людям.           

 Це звершення в єдності, виконане єдиною невіддільною дією Сина і Духа, що 

діють у відношенні до Отця в його задумі, є Церквою в її повноті.     

       ІІ      

 1. Якщо поглянути в Новий Завіт, перш за все помітимо, що Церква описує 

«місцеву» реальність. Церква існує в історії як місцева Церква. Відносно регіону 

говориться частіше про Церкви, в множині. Йдеться завжди про Церкву Божу, але в 

даному місці.             

 Отож, існуюча в певному місці Церква не утворюється, в радикальному сенсі, 

особами, які об‟єднуються, щоб її заснувати. Це «Єрусалим з висоти», який «сходить від 

Бога», сопричастя, котре є в основі самої громади. Церква входить у буття вільним даром 

нового створіння.           

 Проте ясно, що Церква, «яка є в» даному місці, являє себе, коли вона є «зібраною». 

Самé це зібрання, елементи і вимоги котрого вказані Новим Завітом, є повністю таким, 

коли воно є євхаристійним synaxis6. Коли місцева Церква відправляє Євхаристію, подія, 

котра відбулася «раз і назавжди», робиться присутньою і являється. У місцевій Церкві, 

отже, немає чоловіка чи жінки, раба чи вільного, єврея чи грека. Передана нова єдність, 

котра долає поділи і відновлює сопричастя в єдиному Тілі Христовому. Ця єдність 

виходить за психологічну, расову, соціополітичну чи культурну єдність. Це «сопричастя 

Святого Духа» збирає докупи розсіяних дітей Божих. Новизна Хрещення і 

Миропомазання приносить тоді свій плід. І силою Господніх Тіла і Крові, наповнених 

Святим Духом, там зцілюється той гріх, який не перестає нападати на християн, 

піднімаючи перешкоди динамізмові «життя для Бога в Христі Ісусі, отриманого в 

Хрещенні. Це відноситься також до гріха поділу, всі форми якого суперечать Божому 

задумові.             

 Треба згадати один із головних текстів 1 Кор 10,15-17: один-єдиний хліб, одна-

єдина чаша, одне-єдине Тіло Христове у множині членів. Це таїнство єдності в любові 

                                                 
6
 Гр. «зібрання».  
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багатьох осіб складає справжню новизну Троїчного koinonia, що передається людям у 

Церкві через Євхаристію. Таким є задум спасительного діла Христового, котре 

поширюється далі в останні часи після П‟ятидесятниці.      

 Саме тому Церква знаходить її модель, її походження і її мету в таїнстві Бога, 

єдиного в трьох особах. Далі ще Євхаристія, таким чином зрозуміла в світлі Троїчного 

таїнства, є критерієм для функціонування життя Церкви як цілого. Інституційні елементи 

не повинні бути нічим іншим як видимим відображенням дійсності таїнства.   

 2. Розвиток євхаристійної відправи місцевої Церкви показує, як koinonia приймає 

форму у Церкві, яка відправляє Євхаристію. У Євхаристії, відправлюваній місцевою 

Церквою, зібраною навколо єпископа, або священика в сопричасті з ним, виділяються 

наступні аспекти, пов‟язані між собою, навіть якщо цей чи той момент відправи 

наголошує один чи інший.          

 Koinonia є есхатологічним7. Воно є новизною, що приходить в останні часи. Це 

чому все в Євхаристії та в житті Церкви починається наверненням і примиренням. 

Євхаристія має передумовою покаяння (metanoia) і сповідь (exhomologesis), котрі в інших 

обставинах знаходять своє власне сакраментальне вираження. Але Євхаристія прощає і 

також зцілює гріхи, адже вона є таїнством обожуючої любові Отця, Сина і Святого Духа.  

 Але koinonia також є кериґматичним8. Це очевидно в synaxis не тільки тому що 

відправа «звіщає» подію таїнства, а також тому що вона дійсно реалізує його сьогодні в 

Дусі. Це включає голошення слова зібранню і відповідь віри, давану всіма. Таким чином 

сопричастя зібрання спричиняється в кериґмі, й, отже, єдність у вірі. Православ´я 

(правильна віра) притаманна євхаристійному koinonia. Це православ‟я виражається 

найясніше через промовляння символу віри, який є коротким викладом апостольського 

передання, свідком якого є єпископ в силу свого наслідства. Таким чином Євхаристія є 

нероздільно Тайною і словом, бо в ній втілене Слово освячує в Дусі. Це чому ціла літургія 

і не лише читання святих книг складає голошення Слова під формою славослов´я і 

молитви.             

 Koinonia водночас є служебним і пневматологічним. Це чому Євхаристія є його 

виявом par excellence. Ціле зібрання, кожен відповідно до рангу, є leitourgos9 койнонії. 

Тоді як воно є даром Троїчного Бога, koinonia також є відповіддю людей. У вірі, яка 

приходить від Духа і Слова, ці здійснюють покликання і місію, отримані в Хрещенні: 

стати живими членами Тіла Христового, в правильному рангу кожного.       

 3. Служіння єпископа не є чисто тактичною чи прагматичною функцією (тому що 

необхідним є головуючий), а органічною функцією. Єпископ одержує дар єпископальної 

благодаті (1 Тим 4,14) у Тайні Свячення, здійснюваній єпископами, що самі отримали цей 

дар, дякуючи існуванню безперервної серії єпископських свячень, починаючи святими 

апостолами. Тайною Свячення Дух Господній «переносить» на єпископа, не юридично, 

неначе це було б чисте перенесення влади, а сакраментально, повноваження слуги, яке 

Син прийняв від Отця і яке Він прийняв у людський спосіб його згодою у своєму 

стражданні. Функція єпископа є тісно прив‟язана до євхаристійного зібрання, над яким він 

головує. Євхаристійна єдність місцевої Церкви містить сопричастя між тим, хто головує, і 

народом, якому він передає слово спасіння та євхаристійні дари. Далі, служитель є також 

                                                 
7
 Від гр. eschatos – «останній»: пов'язаний із останніми часами.  

8
 Гр. kerygma – «звіщання, оголошення, повідомлення» – проповідь Євангелія.   

9
 Тут: гр . «літург».  
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тим, хто «отримує» від своєї Церкви, яка є вірною переданню, Слово, яке він передає. І 

велике заступництво, яке він возсилає до Отця, є лише від його цілої Церкви, котра 

молиться з ним. Єпископ не може бути відділений від його Церкви на більше, ніж Церква 

може бути відділена від її єпископа.      

 Єпископ стоїть у серці місцевої Церкви як служитель Духа, щоб розрізняти 

харизми і піклуватися, щоб вони здійснювалися в гармонії, для блага всіх, у вірності до 

апостольського передання. Він ставить себе на  службу ініціативам Духа, так що ніщо не 

може зашкодити їм причинятися до розбудови koinonia. Він є служителем єдності, слугою 

Христа Господа, місія котрого є «збирати у єдність дітей Божих». І тому що Церква 

розбудована Євхаристією, це він, поставлений благодаттю священичого служіння, хто 

головує на останній. Але це головування треба розуміти правильно. Єпископ головує на 

принесенні, котре є таким його цілої громади. Освячуючи дари, так що вони стають Тілом 

і Кров´ю, котрі приносить громада, він відправляє не тільки для неї, ні не лише з нею та в 

ній, а через неї. Тоді він виступає як служитель Христа, що формує єдність його Тіла і так 

створює сопричастя через своє Тіло. Єдність громади з ним є перш за все з порядку 

mysterion10 і не первісно юридичного порядку. Це те єднання, виражене в Євхаристії, 

котре є продовжене і (котрому – М. К.) даний практичний вираз у «душпастирських» 

відношеннях навчання, правління і життя. Церковна спільнота таким чином покликана 

бути обрисом відновленої людської спільноти.       

 4. Існує глибинне сопричастя між єпископом і громадою, в якій Дух дає йому 

відповідальність за Церкву Божу. Древня традиція висловлювала його щасливо в образі 

подружжя. Але це сопричастя лежить усередині сопричастя апостольської спільноти. У 

древньому переданні (як доводить Апостольська Традиція Іпполита), єпископ, вибраний 

народом, який гарантує його апостольську віру, у відповідності з тим, що ісповідує 

місцева Церква, Духом отримує служебну благодать Христову в молитві зібрання і 

покладанням рук (chirotonia) сусідніх єпископів, свідків віри їхн іх власних Церков. Його 

харизма, приходячи прямо від Духа Божого, дана йому в апостольськості його Церкви 

(прив‟язаній до віри апостольської спільноти) й інших Церков, представлених їхніми 

єпископами. Через це його служіння є включене в апостольське наслідство, отже, означає 

щось більше ніж саму передачу повноважень. Воно є наслідством у Церкві, яка свідчить 

про апостольську віру, в сопричасті з іншими Церквами, що свідчать про цю саму 

апостольську віру. Престол (cathedra) відіграє суттєву роль у поставленні єпископа в серце 

церковної апостольськості. З іншого боку, раз висвячений, єпископ стає в його Церкв і 

гарантом апостольськості й тим, хто представляє її всередині сопричастя Церков. Саме 

тому в його Церкві Євхаристія може відправлятися в істині лише очолювана ним чи 

пресвітером у сопричасті з ним. Згадування його в анафорі є суттєвим.   

 Через служіння пресвітерів, яким ввірено головувати над життям і євхаристійною 

відправою громад, довірених їм, ц і громади вступають у сопричастя з усіма громадами, 

щодо яких єпископ має первинну відповідальність. У сучасній ситуації сама єпархія є 

сопричастям євхаристійних громад. Однією з суттєвих функцій пресвітера є пов´язувати 

цих із Євхаристією єпископа та живити їх апостольською вірою, свідком і гарантом якої є 

єпископ. Вони також повинні попіклуватися, щоб християни, живлені Тілом і Кров´ю 

Його, хто віддав своє життя за його братів, були автентичними свідками братньої любові в 

обопільній жертві, живленій жертвою Христовою. Адже, відповідно до слова апостола, 
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 Гр. «таїнство, Тайна».  
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«якщо хтось бачить свого брата у потребі й закриває своє серце проти нього, як любов 

Божа пробуває в ньому ?» Євхаристія визначає християнську манеру жити пасхальне 

таїнство Христове і дар П‟ятидесятниці. Дякуючи цьому є наявною глибинна 

трансформація людського існування, завжди конфронтованого з спокусою і стражданням.

            ІІІ       

    1. Тіло Христове є єдине. Отже, існує тільки одна Церква Божа. Ідентичність 

одного євхаристійного зібрання з іншим походить із факту, що всі з цією самою вірою 

відправляють це саме поминання, що всі, споживаючи цей самий хліб і маючи частку в 

цій самій чаші, стають цим самим єдиним Тілом Христовим, у котре вони були 

інтегровані цим самим Хрещенням. Якщо й існують багато відправ, незважаючи на це є 

тільки одне відправлюване таїнство, в якому всі беруть участь. Більше того, якщо 

віруючий причащається Тіла і Крові Господніх, він не приймає частину Христа, а цілого 

Христа.            

 У цей самий спосіб місцева Церква, яка відправляє Євхаристію, зібрана навколо її 

єпископа, не є відділом Тіла Христового. Множина місцевих synaxes11 не ділить Церкву, а 

радше показує сакраментально її єдність. Як спільнота апостолів збиралася навколо 

Христа, кожне євхаристійне зібрання є правдиво свята Церква Божа, Тіло Христове, у 

сопричасті з першою громадою учнів та з усіма, котрі повсюди на світі відправляють і 

відправляли поминання Господа. Воно є також у сопричасті з зібранням святих у небі, про 

котре згадує кожна відправа.          

 2. Далеко від того, щоб виключати різноманіття чи множину, koinonia має її за 

передумову і зцілює рани поділу, перевершуючи останній у єдності.     

 Тому що Христос є один для багатьох, як у Церкві, котра є його Тіло, один і багато, 

вселенське і місцеве є необхідно водночас. Навіть радикальніше, тому що один і єдиний 

Бог є сопричастям трьох осіб, одна і єдина Церква є сопричастям багатьох громад і 

місцева Церква сопричастям осіб. Одна і єдина Церква знаходить свою ідентичність у 

koinonia Церков. Єдність і множина виступають пов‟язаними  так, що одна не могла б 

існувати без другої. Конститутивним є відношення Церкви, що інституції роблять 

видимим і так би мовити «історізують».           

 3. Тому що вселенська Церква являє себе в synaxis місцевої Церкви, мають бути 

виконані передусім дві умови, якщо місцева Церква, яка відправляє Євхаристію, має бути 

правдиво всередині церковного сопричастя.      

 а) По-перше, ідентичність таїнства Церкви, житого місцевою Церквою, з таїнством 

Церкви, житим первісною Церквою – католицькість12 у часі – є фундаментальною. Церква 

є апостольською, бо вона є заснована на і безперервно підтримується таїнством спасіння, 

об´явленим у Ісусі Христі, переданим у Дусі тими, що були його свідками, апостолами. Її 

члени  судитимуться Христом і апостолами (пор. Лк 22,30).      

 b) Сьогодні обопільне визнання між місцевою Церквою та іншими Церквами також 

має головну важливість. Кожна повинна впізнати в інших крізь місцеві особливості 

ідентичність таїнства Церкви. Йдеться про обопільне визнання католицькості як 

сопричастя в цілісності таїнства. Це визнання досягається перш за все на регіональному 

                                                 
11

 Гр. «зібрань».  
12

 Через різну вимову грецької літери u, яка вимовляється греками як англ. th, а росіянами як «ф» відповідно 

до контексту надалі має бути зрозуміло, що переважно йдеться не про сучасну католицьку конфесію, а про 

соборну (так переклали наші предки) чи «кафолицьку» Церкву.  
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рівні. Сопричастя в тому самому патріархаті чи в якійсь іншій формі регіональної єдності 

є перш за все виявом життя Духа в тій самій культурі, або в тих самих історичних умовах. 

Воно так само означає єдність свідчення і закликає до здійснення братнього напучення у 

покорі. Це сопричастя всередині того самого регіону повинно розширюватися далі у 

сопричасті між Церквами Сестрами.        

 Проте це обопільне визнання є правдивим тільки за умови, висловленої в анафорі 

св. Івана Золотоустого і першій Антіохійській анафорі. Першою умовою є сопричастя у 

тій самій кериґмі, і так у тій самій вірі. Вже вміщена в Хрещенні, ця вимога робиться 

виразною в євхаристійній відправі. Але вона також вимагає волі до сопричастя в любові 

(agape) та в служінні (diakonia), не лише на словах, а на ділах.       

 Сталість крізь історію і взаємне визнання особливо сфокусовані в євхаристійному 

synaxis згадуванням святих у Каноні та пастирів Церков у диптихах. Таким чином 

зрозуміло, чому ці останні є знаками католицької єдності в євхаристійному сопричасті, 

відповідальні кожен на своєму власному рівні за утримування цього сопричастя у 

вселенській гармонії Церков і їхній спільній вірності апостольському переданню.   

 4. Знаходимо, отже, між цими Церквами ці узи сопричастя, на котрі вказав Новий 

Завіт: сопричастя у вірі, надії й любові, сопричастя в Тайнах, сопричастя в різноманітті 

харизм, сопричастя в примиренні, сопричастя у служінні. Діячем цього сопричастя є Дух 

воскреслого Господа. Через Нього Церква вселенська, католицька інтегрує різноманіття 

чи множину, роблячи її одним із своїх власних суттєвих елементів. Ця католицькість 

представляє сповнення молитви глави 17 Євангелія від Івана, взятої в євхаристійну 

епіклезу.           

 Відданість апостольському сопричастю зв‟язує докупи всіх єпископів, утримуючи 

episkope13 місцевих Церков із збором апостолів. Вони також утворюють збір, вкорінений 

Духом у «раз і назавжди» апостольської групи, єдиного в своєму роді свідка віри. Це 

значить не лише що вони повинні бути з‟єднані між собою вірою, милосердною любов´ю, 

місією, примиренням, але що вони мають спільними цю саму відповідальність і це саме 

служіння Церкві. Тому що одна і єдина Церква робиться присутньою в його місцевій 

Церкві, кожний єпископ не може відокремити опіку його власною Церквою від опіки 

вселенської Церкви. Коли Тайною Свячення він отримує харизму Духа для episkope однієї 

місцевої Церкви, його власної, самим цим фактом він отримує харизму Духа для episkope 

цілої Церкви. У народі Божому він здійснює її в сопричасті з усіма єпископами, яким тут і 

зараз довірені Церкви та в сопричасті з живим переданням, яке передали єпископи 

минулого. Присутність єпископів із сусідніх єпархій на його єпископському свяченні 

«сакраменталізує» і робить присутнім це сопричастя. Вона створює доскональне злиття 

між його опікою за місцеву громаду і його турботою за Церкву, поширену повсюдно в 

світі. Episkope для вселенської Церкви бачиться так, що він ввіряється Духом сукупності 

місцевих єпископів у сопричасті між собою. Це сопричастя виражається традиційно через 

практику соборів. Ми будемо повинні перевірити далі спосіб, у який воно мислиться і 

реалізується в перспективі того, що ми щойно роз‟яснили.           

    

 

                                                 
13

 Тут: гр . «єпископський сан».  
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Спільна Міжнародна Комісія для Богословського Діалогу між      

Римською Католицькою Церквою і Православною Церквою 

Документ додаток 

Барі, червень 1987 р.  

3. Барійський документ: «ВІРА, ТАЙНИ І ЄДНІСТЬ ЦЕРКВИ», 

червень 1987 р. 
 

ВСТУП 

1. Після нашої зустрічі у Мюнхені в 1982 р. й у відповідності до плану, 

прийнятого нашою комісією під час її першої зустрічі на Родосі в 1980 р., це 

четверте засідання комісії взялося поміркувати над питанням відношення між 

вірою і сопричастям у Тайнах.  

2. Як було заявлено в плані нашого діалогу, що був схвалений на Родосі, єдність 

у вірі є передумовою для єдності в Тайнах, й особливо у Святій Євхаристії. 

Однак цей загально прийнятий принцип піднімає деякі фундаментальні 

проблеми, які вимагають розмірковування. Чи віра дорівнює відданості 

формулам, чи вона також є чимось іншим ? Віру, яка є божественним даром, 

треба розуміти як зобов‟язання християнина, зобов‟язання розуму, серця і 

волі. У її глибинній дійсності вона також є церковною подією, що є 

реалізована й звершена в і через сопричастя Церкви, у її літургійному й 

особливо в її євхаристійному виразі. Цей церковний і літургійний характер 

віри мусить бути серйозно зважений.   

3. За умови фундаментального характеру віри необхідно підтвердити, що віру 

потрібно розуміти як попередню передумову, вже завершену в собі, яка 

випереджує сопричастя в Тайнах і також, що вона збільшена сопричастям у 

Тайнах, що є виразом самого життя Церкви та засобами духовного зростання 

кожного з її членів. Це питання має бути підняте, щоб оминути недостатній 

підхід до проблеми віри як умови для єдності. Проте це не повинно служити 

тому, щоб прикривати той факт, що віра є такою умовою, та що не може бути 

сопричастя в Тайнах без сопричастя у вірі, як у ширшому значенні, так і в 

значенні догматичного формулювання. 

4. На додаток до питання віри як передумови сопричастя в Тайнах і в тісному 

зв‟язку з ним, слідуючи планові діалогу, ми також взяли до уваги на наших 

зустрічах відношення тих, що називаються Тайнами ініціації14 – тобто 

Хрещення, Конфірмації чи Миропомазання і Євхаристії, між собою та до 

єдності Церкви. На цьому місці необхідно перевірити, чи наші дві Церкви 

стикаються просто з розходженням у літургійній практиці, чи також у вченні, 

тому що літургійна практика і вчення пов‟язані між собою. Чи повинні ми 

розглядати ці три Тайни як такі, що належать до однієї сакраментальної 

                                                 
14

 Посвячення, прийняття, втаємничення. 
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дійсності чи як три автономні сакраментальні дії ? Також потрібно запитати, 

чи для Тайн ініціації різниця в літургійній практиці між двома традиціями 

піднімає проблему відхилення у вченні, котрі могли б розглядатися як 

серйозна перешкода до єдності.        

       І     

     Віра і сопричастя в Тайнах 

5. Віра є невіддільно обома: даром Бога, який об´являє себе і відповіддю 

людської особи, котра отримує цей дар. Це синергія благодаті Божої і 

людської свободи. Місцем цього сопричастя є Церква. В Церкві об‟явлена 

істина передається відповідно до передання апостолів, заснованого на Письмі, 

через Вселенські собори, літургійне життя й отців Церкви; і здійснюється 

членами Тіла Христового. Віра Церкви утворює норму і критерій особистого 

акту віри. Віра не є продуктом випрацювання чи логічної необхідності, а 

впливу благодаті Святого Духа. Апостол Павло одержав благодать «у послуху 

віри» (Рим 1,5). Святий Василій каже на цю тему: «Віра передує мові про Бога; 

віра і не доказування. Віра, що є над логічними методами, приводить до згоди. 

Віра народжується не з геометричних необхідностей, а від енергій Духа» (In Ps 

115,1).  

6. Кожна Тайна має за передумову і виражає віру Церкви, котра її відправляє. 

Справді, у Тайні Церква чинить більше, ніж визнає і висловлює свою віру: 

вона робить присутнім таїнство, яке вона відправляє. Святий Дух об‟явлює 

Церкву як Тіло Христове, котре Він утворює і спричиняє зростання. Таким 

чином, Церква живить і розвиває сопричастя віри своїх членів через Тайни. 

 

1. Правдива віра є божественним даром і вільною відповіддю людської 

особи 

7. Віра є даром Святого Духа. Через віру Бог дарує спасіння. Через неї людство 

має доступ до таїнства Христового, яке утворює Церкву та яке Церква передає 

через Святого Духа, котрий у ній мешкає. Церква може передавати лише те, 

що спричиняє її існування. Отже, є лише одне таїнство Христове і Божий дар є 

єдиним, цілковитим і невідмінним (Рим 11,29). Щодо її змісту, віра обіймає 

сукупність вчення і церковної практики, що відносяться до спасіння. Догма, 

поведінка і літургійне життя перетинаються, щоб утворити єдине ціле і разом 

становлять скарб віри. Пов´язуючи у визначний спосіб теоретичний і 

практичний характер віри, святий Іван Дамаскин каже: «Ця (віра) зроблена 

досконалою всім тим, що постановив Христос, віра через діла, повага до і 

практика заповідей Єдиного, хто нас  відновив. Справді, той, хто не вірує 

згідно з переданням католицької Церкви, або хто непристойними ділами є в 

сопричасті з дияволом, є невірний» (De fide orthodoxa IV, 10, 83).  

8. Дана Богом віра, сповіщувана Церквою, проголошується, живеться і 

передається в місцевій, видимій Церкві в сопричасті з усіма місцевими 

Церквами, поширеними по світі, тобто католицькою Церквою всіх часів і 

повсюди. Людська особа є інтегрована в Тіло Христове його чи її koinonia із 

цією видимою Церквою, котра живить цю віру через сакраментальне життя і 

Слово Боже, і в котрій Святий Дух діє в людській особі.  
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9. Можна сказати, що в цей спосіб дар віри існує в окремій Церкві в її конкретній 

історичній ситуації, визначеній оточенням і часами, і тому в кожному й усіх із 

віруючих під проводом їхніх пастирів. У людській мові та у різноманітті 

культурних і історичних виражень людська особа мусить завжди залишатися 

вірною цьому дарові віри. Певно, не можна стверджувати, що вираз правдивої 

віри, передаваної і житої у відправі Тайн, вичерпує сукупність багатства 

таїнства, об´явленого в Ісусі Христі. Тим не менше, всередині границь його 

формулювання і осіб, які його отримують, він дає доступ до цілої істини 

об´явленої віри, тобто до повноти спасіння і життя у Святому Дусі.  

10. Згідно з посланням До Євреїв, ця віра є «підставою сподіваного, видінням 

небаченого» (11,1). Вона дарує частку в божественних благах. Вона також 

мається на увазі відносно екзистенційної впевненості в силі й любові Божій, у 

прийнятті есхатологічних обітниць як сповнених в особі Ісуса Христа. Проте, 

як далі показує послання До Євреїв, віра також вимагає позиції щодо 

середовища існування і світу. Ця позиція позначена готовністю пожертвувати 

власну волю і принести життя Богові й іншим, як вчинив Христос на хресті. 

Віра приводить у зв'язок із свідченням Христа й з «хмарою свідків» (12,1), яка 

огортає Церкву.  

11. Віра, отже, залучає свідому й вільну відповідь від людської особи та постійну 

зміну серця і духа. Отже, віра є внутрішньою зміною і перетворенням, 

спонукаючи жити в благодаті Святого Духа, що оновлює людську особу. Вона 

прагне переорієнтації на реальності майбутнього Царства, яке вже тепер 

розпочинає перетворювати реальності цього світу.  

12. Віра є передумовою Хрещення і цілого сакраментального життя, котре йому 

слідує. Справді, через Хрещення беруть участь у смерті й Воскресінні Ісуса 

Христа (Рим 6). Так розпочинається процес, який продовжується крізь усе 

християнське існування. 

2. Літургійний вираз віри 

13. В Церкві Тайни є привілейованим місцем, де віра живеться, передається і 

визнається. У візантійській літургійній традиції перша молитва за вступ до 

оглашенних просить Господа за кандидата: «Сповни його/її вірою надією й 

любов´ю до тебе, щоб він/вона розумів/розуміла, що Ти єдиний правдивий 

Бог, із твоїм єдиним Сином Ісусом Христом і Святим Духом». Подібно перше 

питання, котре Церква ставить кандидатові до Хрещення в латинській 

літургійній традиції, звучить: «Чого просиш від Церкви ?» і кандидат 

відповідає: «Віри» - «Що віра дає тобі ?» - «Вічне життя». 

14. Наші дві Церкви висловлюють своє переконання в цій справі аксіомою: «Lex 

orandi lex credendi»15. Для них літургійна традиція є автентичним 

інтерпретатором одкровення і тому критерієм для вираження правдивої віри. 

Справді, саме в літургійній традиції віри наших Церков свідчення отців і 

Вселенських соборів, що відправляється разом, продовжує бути для віруючих 

надійним провідником віри. Незалежно від різноманіття в богословському 

вираженні, це свідчення, котре саме робить виразною «кериґму» Святого 

                                                 
15

 Лат. «Закон молитви є законом віри».  
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Письма, робиться присутнім у літургійній відправі. В свою чергу 

проголошення віри живить літургійну молитву народу Божого.     

3. Святий Дух і Тайни 

15.  Тайни Церкви є «Тайнами віри», де Бог Отець вислуховує „epiclesis“ 

(прикликання), у якій Церква висловлює свою віру цією молитвою за прихід 

Духа. У них Отець дає свого Святого Духа, який приводить нас до повноти 

спасіння в Христі. Сам Христос утворює Церкву як своє Тіло. Святий Дух 

розбудовує Церкву. Немає дару в Церкві, який не може бути приписаний 

Духові (Василій Великий, PG 30, 289). Тайни є як даром, так і благодаттю 

Святого Духа, в Ісусі Христі у Церкві. Це висловлено дуже стисло в 

православному гимні П´ятидесятниці: «Святий Дух є автором всякого дару. 

Він спричиняє виникнення пророцтв. Він робить священиків досконалими. Він 

навчає мудрості нетямущих. Він робить рибалок богословами й укріплює 

становлення Церкви».  

16. Кожна Тайна Церкви переносить благодать Святого Духа, бо вона є 

невіддільно знаком, який нагадує, що Бог звершив у минулому, знаком, 

котрий являє, що він вдіює у віруючому та в Церкві, та знаком, що звіщає і 

випереджує есхатологічне сповнення. У сакраментальній відправі Церква 

таким чином являє, зображає і визнає свою віру в єдність Божого задуму.  

17.  Буде відмічено, що всі Тайни мають суттєве відношення до Євхаристії. 

Євхаристія є проголошенням віри par excellence, від якого виводиться і до 

якого призначається кожне визнання. Справді, вона сама проголошує 

повністю, у присутності Господа, котру спричиняє сила Духа, чудо 

божественного діла. Адже Господь сакраментально спричиняє, що його діло 

переходить у відправу Церкви. Тайни Церкви передають благодать, 

виражаючи і посилюючи віру в Ісуса Христа, і цим самим є свідками віри.  

   

4. Віра, формульована й відправлювана в Тайнах: символи віри 

18. У євхаристійному зібранні Церква відправляє подію таїнства спасіння в 

євхаристійній молитві (anaphora) для слави Божої. Таїнство, яке вона 

відправляє, є саме тим, яке вона ісповідує, тоді як вона отримує спасенний 

дар.  

19. Хоча зміст і остаточність цієї євхаристійної відправи залишилися тими самими 

в місцевих Церквах, вони проте вживали різноманітні формули й відмінні 

мови, які, відповідно до генія різних культур, виділяють особливі аспекти й 

імплікації єдиної події спасіння. У серці церковного життя, у євхаристійному 

„synaxis“ (зібранні), наші дві традиції, східна і західна, таким чином зазнають 

певного різноманіття в формулюванні змісту відправлюваної віри. 

20. Від найраніших часів існувало прив‟язане до уділювання Хрещення 

формулювання віри, через котре місцева Церква передає оглашенному 

суттєвий зміст вчення апостолів. Цей «символ» віри викладає в компактній 

формі сутності апостольського передання, поділені головно на ісповідь віри у 

Святу Трійцю та в Церкву. Коли всі місцеві Церкви визнають правдиву віру, 

вони передають у обряді Хрещення цю єдину віру в Отця, Сина і Святого 
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Духа. Тим не менше, у різні часи й у різних місцях формулювання було 

виражене по-різному, як вимагали обставини, вживаючи терміни і вислови, 

котрі не були ідентичними від одного формуляру до другого. Проте всі 

поважали зміст віри. Східна Церква в її обряді Хрещення вживає Нікео-

Константинопольську ісповідь віри. Вірна своїй власній традиції, Західна 

Церква передає оглашенному текст, званий «Апостольською ісповіддю віри». 

Це різноманіття формул від однієї Церкви до другої саме по-собі не вказує на 

відхилення щодо змісту передаваної і житої віри.   

     

5. Умови для сопричастя віри     

21. Першою умовою для правдивого сопричастя між Церквами є, щоб кожна 

Церква робила посилання на Нікео-Константинопольську ісповідь віри як 

необхідну норму цього сопричастя єдиної Церкви, поширеної на цілому світі й 

крізь віки. У цьому сенсі правдива віра є передумовою для сопричастя в 

Тайнах. Сопричастя можливе тільки між цими Церквами, які мають спільними 

віру, священство і Тайни. Саме через обопільне визнання віра, передавана в 

кожній місцевій Церкві, є однією й цією самою (якими є також священство і 

Тайни), вони визнають одна одну як справжні Церкви Божі та кожен із вірних 

вітається Церквами як брат чи сестра у вірі. Водночас, однак, віра 

поглиблюється і очищується церковним сопричастям, житим у Тайнах в 

кожній спільноті. Це церковне призначення віри як плоду сакраментального 

життя перевіряється на різних рівнях життя Церкви.  

22. На першому місці відправою Тайн зібрання проголошує, передає і засвоює 

свою віру. 

23. Крім того, у відправі Тайн кожна місцева Церква виражає свою глибинну 

природу. Вона є в безперервності з Церквою апостолів і в сопричасті з усіма 

Церквами, котрі поділяють одну й цю саму віру та відправляють ці самі 

Тайни. У сакраментальній відправі місцевої Церкви інші місцеві Церкви 

впізнають ідентичність їхньої віри з вірою Церкви, і цим фактом 

укріплюються в їхньому власному житті віри. Таким чином, відправа Тайн 

підтверджує сопричастя віри між Церквами і виражає його. Саме тому член 

місцевої Церкви, охрещений у цій Церкві, може приймати Тайни в іншій 

місцевій Церкві. Це сопричастя в Тайнах виражає ідентичність і єдинство 

правдивої віри, яку поділяють Церкви. 

24. В євхаристійній відправі між представниками різних місцевих Церков 

ідентичність віри особливо маніфестується і посилюється самою 

сакраментальною дією. Саме тому собори, на котрих єпископи, ведені Святим 

Духом, висловлюють правду віри Церкви, завжди поєднуються з 

євхаристійною відправою. Проголошенням єдиного таїнства Христового і 

поділянням єдиного сакраментального сопричастя єпископи, клир і цілий 

християнський народ, з‟єднаний із ними, є в змозі свідчити про віру Церкви.  

 

6. Правдива віра і сопричастя в Тайнах  

25. Ідентичність віри, отже, є суттєвим елементом церковного сопричастя у 

відправі Тайн. Однак певне різноманіття в її формулюванні не ставить під 
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загрозу „koinonia“ між місцевими Церквами, якщо кожна Церква може 

впізнати в різноманітті формулювань єдину автентичну віру, прийняту від 

апостолів. 

26. Під час століть нерозділеної Церкви різноманіття в богословському вираженні 

якогось вчення не загрожувало сакраментальному сопричастю. Після того, як 

відбувся розкол (schisma), Схід і Захід продовжували розвиватися, але вони 

чинили це окремо один від другого. Таким чином не було більше можливим 

для них приймати єдинодушні рішення, котрі мали б силу для обох із них.  

27. Церква як «стовп і підвалина істини» (1 Тим 3,15) тримає довірений зміст віри 

чистим і незмінним, передаючи його вірно своїм членам. Коли автентичне 

вчення чи єдність Церкви були загрожені єрессю чи розколом, Церква, 

базуючись на Біблії, живому переданні та рішеннях попередніх соборів, 

оголошувала правильну віру автентично і непомильно на Вселенському 

соборі.  

28. Коли встановлено, що ці розходження представляють відкинення раніших 

догматів Церкви і не є простими різницями богословського вираження, тоді 

ясно мається перед собою правдивий поділ щодо віри. Неможливо довше мати 

сакраментальне сопричастя. Адже віра мусить визнаватися в словах, які 

виражають саму істину. Проте життя Церкви може бути приводом для нових 

словесних виразів «віри раз і назавжди переданої святим» (Юд 3), якщо до них 

закликають нові історичні й культурні потреби, доки існує виразне прагнення 

не змінювати зміст самого вчення. У таких випадках словесний вираз може 

стати нормативним для одностайності у вірі. Це вимагає критеріїв для 

судження, котрі дозволяють розрізнення між легітимними розвитками під 

натхненням Святого Духа та іншими.       

  Отже: 

29. Безперервність передання: Церква повинна давати придатні відповіді на нові 

проблеми, відповіді, що базуються на Письмі й у згоді та суттєвій 

безперервності з попередніми виразами догматів.  

30. Славословне значення віри: кожний літургійний розвиток у єдиній місцевій 

Церкві повинен бути в змозі бути баченим іншими як у відповідності з 

таїнством спасіння, як вона прийняла це таїнство і відправляє його. 

31. Сотеріологічне значення віри: кожне вираження віри повинне мати в полі зору 

остаточне призначення людської істоти, як дитини благодаттю Божою, у його 

чи її обоженні (theosis) через перемогу над смертю і в переображенні 

створіння.  

32. Якщо формулювання віри суперечить одному чи другому з цих критеріїв, воно 

стає перешкодою для сопричастя. Якщо, з другого боку, таке особливе 

формулювання не суперечить жодному з цих критеріїв, тоді це формулювання 

може вважатися легітимним виразом віри, і не робить сакраментальне 

сопричастя неможливим. 

33. Це вимагає, щоб серйозно взялося до уваги богослов´я „theologoumena16“. 

Також є необхідним вияснити, який конкретний розвиток, що відбувається в 

одній частині християнства, іншою може вважатися легітимним розвитком. 

                                                 
16

 Приватні богословські думки, які не є офіційним вченням Церкви.  
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Крім того, треба визнати, що часто значення термінів змінювалося на протязі 

часу. З цієї причини потрібно намагатися зрозуміти кожну формулу згідно з 

наміром її авторів, так само як не вводити у неї зовнішні елементи чи усувати 

елементи, які в розумі авторів були б очевидними.  

7. Єдність Церкви у вірі й Тайнах 

34. У Церкві функція служителів має передусім утримувати, гарантувати і 

просувати зростання сопричастя у вірі й Тайнах. Як служителі Тайн і доктори 

віри, єпископи, підтримувані іншими служителями, проголошують віру 

Церкви, пояснюють її зміст і її вимоги для християнського життя та 

захищають її проти хибних інтерпретацій, котрі сфальшували б або 

скомпрометували б істину таїнства спасіння.  

35. Доброчинні діла служителів, або їхнє займання позицій щодо проблем даного 

часу чи місця, є невіддільними від двох функцій, проголошення і навчання 

віри з одного боку, та відправи богослужіння і Тайн з другого. 

36. Таким чином, єдність віри всередині місцевої Церкви та між місцевими 

Церквами гарантується і судиться єпископом, який є свідком передання, і в 

сопричасті з його народом. Вона є невіддільною від єдності сакраментального 

життя. Сопричастя у вірі й сопричастя в Тайнах не є двома відмінними 

реальностями. Вони є двома аспектами єдиної дійсності, яку Святий Дух 

плекає, збільшує і охороняє між вірними.      

      ІІ.      

  Тайни християнської ініціації: їхнє відношення до єдності Церкви 

37. Християнська ініціація є єдиним цілим, у котрому Миропомазання є 

вдосконаленням Хрещення і Євхаристія є доповненням двох інших. Єдність 

Хрещення, Миропомазання і Євхаристії в єдиній сакраментальній дійсності не 

заперечує однак їхнього специфічного характеру. Таким чином Хрещення 

водою і Духом є участю в смерті й Воскресінні Христа і новим народженням 

від благодаті. Миропомазання є даром Духа охрещеним як особистий дар. 

Прийнята за належних умов, Євхаристія через сопричастя в Тілі і Крові 

Господніх, дарує участь у Царстві Божому, включаючи прощення гріхів, 

сопричастя в самому божественному житті й участь у есхатологічному 

сопричасті.  

38. Як історія обрядів Хрещення на Сході і Заході, так і спосіб, у який наші 

спільні отці інтерпретували доктринальне значення обрядів, показує ясно, що 

три Тайни ініціації утворюють єдність. Ця єдність сильно підтверджується 

Православною Церквою. З свого боку Католицька Церква також її зберігає. 

Таким чином, новий Римський Ритуал17 ініціації заявляє, що «три Тайни 

християнської ініціації поєднані так тісно, що приводять вірних до повної 

спроможності здійснювати через Духа післанництво, яке у світі належить 

цілому зібранню християнського народу» (Prenotanda Generalia, n. 2).  

39. Зразок уділення Тайн, який розвинувся дуже рано в Церкві, відкриває, як 

Церква розуміла різні стадії ініціації як такі, що виконують, з богословського і 
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літургійного огляду, включення в Христа вступом у Церкву та зростанням в 

Ньому через сопричастя в його Тілі і його Крові в цій Церкві. Все з цього 

здійснюється цим самим Святим Духом, який поставляє віруючого як члена 

Тіла Господнього.  

40. Ранній зразок включав наступні елементи:  

41. 1. Для дорослих, період духовного випробування і наставлення, під час яких 

оглашенні формувалися для їхнього остаточного включення в Церкву.  

42. 2. Хрещення єпископом, якому співслужили його священики і диякони, 

котрому передувала ісповідь віри та різноманітні заступництва і літургійні 

служби;  

43. 3. Конфірмація чи Миропомазання на Заході єпископом, чи на Сході 

священиком, коли єпископ був відсутнім, через накладання рук або помазання 

святим миром, чи обома.  

44. 4. Відправа святої Євхаристії, під час якої новоохрещені і миропомазані 

допускалися до повної участі в Тілі Христовому.  

45. Ці три Тайни уділялися на протязі єдиної, комплексної літургійної відправи. 

Після цього слідував період подальшого катихитичного і духовного 

визрівання через повчання і часту участь в Євхаристії.  

46. Цей зразок залишається ідеалом для обох Церков, бо він узгоджується з 

якнайточніше можливим щодо набуття біблійного і апостольського передання, 

звершуваного ранніми християнськими Церквами, котрі жили в повному 

сопричасті між собою.    

47. Хрещення немовлят, яке практикувалося від початку, стало в Церкві 

найзвичайнішою процедурою, щоб вводити нових християн у повне життя 

Церкви. На додаток, певні місцеві зміни відбулися в літургійній практиці з 

урахуванням пасторальних потреб вірних. Ці зміни не стосувалися 

богословського розуміння, фундаментальної єдності в Святому Дусі, цілого 

процесу християнської ініціації.  

48. На Сході часова єдність літургійної відправи трьох Тайн була утримана, таким 

чином наголошуючи єдність діла Святого Духа та повноту включення дитяти 

у сакраментальне життя Церкви.        

 На Заході часто надавали перевагу відкладенню Конфірмації18, щоб 

утримати контакт охрещеної особи з єпископом. Отже, священики зазвичай не 

були уповноважені миропомазувати. 

49. Суттєвими пунктами вчення про Хрещення, щодо яких дві Церкви 

погоджуються, є наступні:           

 1. Необхідність Хрещення для спасіння; 

2. Наслідки Хрещення, особливо нове життя в Христі і звільнення від 

первородного гріха.  

3. Включення в Церкву Хрещенням. 

4. Відношення Хрещення до таїнства Трійці.  

5. Суттєвий зв'язок між Хрещенням і смертю та Воскресінням Господа;  

6. Роль Святого Духа в Хрещенні.  

                                                 
18

 Миропомазання. 
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7. Необхідність води, яка виявляє характер Хрещення як купелі 

новонародження.                   

50. З іншого боку, відносно Хрещення між двома Церквами існують розходження:

 1. Факт, що Католицька Церква, тоді як вона визнає первісну важливість 

Хрещення зануренням, зазвичай практикує Хрещення обливанням.  

 2. Факт, що в Католицькій Церкві диякон може бути звичайним служителем 

Хрещення. 

51. Більше того, у певних Латинських Церквах з душпастирських причин, 

наприклад щоб краще приготувати конфірмандів 19 на початку юності, стала 

більше й більше звичайною практика допуску до першого причастя 

охрещених осіб, які ще не прийняли Конфірмації, навіть хоча дисциплінарні 

директиви, котрі закликають до традиційного порядку Тайн християнської 

ініціації, ніколи не були скасовані. Цей поворот, який викликає заперечення чи 

зрозумілі застереження в обох, православних і римських католиків, закликає 

до глибокого богословського і пасторального міркування, бо душпастирська 

практика ніколи не повинна втрачати бачення значення ранньої традиції та її 

важливості відносно вчення. Тут також необхідно пригадати, що Хрещенню, 

уділюваному в Латинській Церкві після розумного віку, тепер завжди слідує 

Конфірмація та участь у Євхаристії.  

52. Водночас обидві Церкви зайняті необхідністю забезпечити формацію 

неофіта20 у вірі. Для цього вони бажають наголосити з одного боку, що існує 

неминучий зв'язок між суверенною дією Духа, який здійснює через три Тайни 

повну включення особи у життя Церкви, відповіддю останньої та спільнотою 

вірних, і з другого боку, що повне пояснення віри можливе лише тоді, коли 

неофіт, якого б то не було віку, прийняв Тайни християнської ініціації.  

53. На завершення потрібно нагадати, що Константинопольський собор, спільно 

відправлений двома Церквами у 879-880 рр., визначив, щоб кожна єпархія 

зберігала древні звичаї своєї традиції, при цьому Римська Церква зберігала  

свої власні звичаї, Константинопольська Церква свої власні, і престоли Сходу 

також чинили це саме (пор. Mansi XVII, 489 B).       
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ПРАВОСЛАВНО-РИМСЬКОКАТОЛИЦЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ 

Додаток до документації 

Вступна примітка 

 Спільна Міжнародна Комісія для Богословського Діалогу між Римською 

Католицькою Церквою і Православною Церквою на її п’ятому пленарному засіданні в 

монастирі Нововаламо в Фінляндії 19-27 червня 1988 р. схвалила нову спільну заяву під 

назвою «Тайна Священства у сакраментальній структурі Церкви, з особливим 

посиланням на важливість апостольського наслідства для освячення і єдності народу 

Божого».           

 Ця тема була обрана спільною комісією під час її третього засідання на Кріті в 

1984 р. Зразу після того, в 1984 і 1985 рр. тема вивчалася одночасно трьома 

підкомісіями. У червні 1985 р. в Ополе, Польща, спільний координаційний комітет на 

основі студій, проведених підкомісіями, випрацював органічну синтезу.    

 Запропонований документ був підданий попередній перевірці спільною комісією в 

першій фазі четвертого пленарного засідання в Барі у червні 1986 р. і була запропонована 

певна кількість поправок. Тому проект був переглянутий спільним редакційним 

комітетом, який зустрівся в Римі 22-26 вересня 1986 р. Отже, проект документу дійшов 

до п’ятого пленарного засідання в Фінляндії вже у вельми розвинутій формі. Незважаючи 

на це, спільна комісія ще паз перевірила його параграф за параграфом перед тим, як 

схвалила його одностайно.          

 Це третій документ, випрацюваний спільною комісією, в якому беруть участь 

чотирнадцять автокефальних і автономних Православних Церков, і котра була створена 

з нагоди візиту Його Святості Івана Павла ІІ до Вселенського Патріархату 30-го 

листопада 1979 р.           

 Із строгою богословською узгодженістю документ про Тайну Священства й 

апостольське наслідство пов'язаний із першими обома, що вже опубліковані, перший під 

назвою «Таїнство Церкви і Святої Євхаристії у світлі таїнства Святої Трійці» (Мюнхен, 

1982 р.), і другий під назвою «Віра, Тайни і єдність Церкви» (Барі, 1987 р.).  

 Спільна Міжнародна Комісія для Богословського Діалогу між Римською 

Католицькою Церквою і Православною Церквою обрала темою першої фази діалогу 

вивчення Тайн у їхньому відношенні до єдності Церкви, пропонуючи і прагнучи 

використання позитивного елементу, тобто маючи намір розпочати цими спільними 

елементами, які єднають католиків і православних.      

 Документ, який тепер публікується, є, разом із двома ранішими, цінним 

результатом праці цієї міжнародної спільної комісії. Як такий, на даний час він 

зобов’язує відповідальність лише членів комісії.       

 Компетентні органи влади Католицької Церкви з їхнього боку, дозволяючи 

публікацію документу як заохочення до розмов, які відбуваються, застерігають собі 

право висловлювати в майбутньому їхню офіційну позицію відносно вже отриманих 

результатів, через можливу потребу згодом з´ясувати деякі аспекти, та через потребу, 

поговорити про інші пункти в діалозі. Органи влади різних Православних Церков, задіяних 

у цьому діалозі, зроблять це саме.  
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4. Нововаламський документ: «ТАЙНА СВЯЩЕНСТВА У 

САКРАМЕНТАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ЦЕРКВИ, З ОСОБЛИВИМ 

ПОСИЛАННЯМ НА ВАЖЛИВІСТЬ АПОСТОЛЬСЬКОГО 

НАСЛІДСТВА ДЛЯ ОСВЯЧЕННЯ І ЄДНОСТІ НАРОДУ БОЖОГО», 

26.06.1988 р. 
     Вступ 

1. Виразивши нашу ідею таїнства Церкви як сопричастя віри і Тайн, видатною мірою 

проявленого в євхаристійній відправі, наша комісія тепер звертається до 

вирішального питання місця і ролі висвяченого служіння 21 у сакраментальній 

структурі Церкви. Потім ми займемося Тайною Священства та свяченням кожного 

з трьох ступенів єпископату, пресвітерату й дияконату. Ми покладаємося на 

впевненість, що в наших Церквах апостольське наслідство є фундаментальним для 

освячення і єдності народу Божого. 

2. Наші Церкви підтверджують, що служіння у Церкві робить дійсним служіння 

самого Христа. У книгах Нового Завіту Христос зветься апостолом, пророком, 

пастирем, слугою, дияконом, вчителем, священиком, episkopos.  Наше спільне 

передання визнає тісний зв'язок між ділом Христовим і Святого Духа.  

3. Це розуміння запобігає нам бачити в ікономії Христа в ізоляції від Духа. Дійсна 

присутність Христа в його Церкві має також есхатологічну природу, адже Дух 

утворює завдаток досконалого здійснення Божого задуму для світу.  

4. У цій перспективі Церква виступає як спільнота Нового Завіту, яку Христос через 

Святого Духа збирає навколо себе і розбудовує як своє Тіло. Через Церкву Христос 

присутній в історії; через неї Він досягає спасіння світу.  

5. Тому що Христос є присутнім у Церкві, саме його служіння виконується в ній. 

Отже, служіння в Церкві не замінює служіння Христового. Воно має своє джерело 

в ньому. Тому що Дух, посланий Христом, дає життя Церкві, служіння є плідним 

лише благодаттю Духа. Справді, воно включає багато функцій, які члени спільноти 

виконують відповідно до різноманіття дарів, котрі вони отримують як члени Тіла 

Христового. Деякі між ними одержують через свячення і виконують функцію, 

притаманну єпископському санові, пресвітерському санові та дияконському санові. 

Немає Церкви без служінь, створених Духом; немає служіння без Церкви, тобто 

поза і над спільнотою. Служіння знаходять своє значення і обґрунтування для 

існування (raison d„etre) тільки в ній.        

     І. Христос і Святий Дух  

6. Дух, який вічно ісходить від Отця і спочиває на Сині, приготував подію Христа і 

здійснив її. Втілення Сина Божого, його смерть і його Воскресіння, були здійснені 

справді згідно з волею Отця, у Святому Дусі. У Хрещенні Отець через явлення 

Духа відкриває післаннництво Сина. Цей Дух присутній у його служінні: звіщанні 

Доброї Новини спасіння, явленні приходу Царства, складанні свідчення про Отця. 

Подібно саме в цьому самому Дусі єдиний священик Нового Завіту, Христос, 

приносить жертву свого власного життя і саме через Духа Він прославляється.  
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7. Від П‟ятидесятниці в Церкві, яка є його Тілом, саме лише в Дусі ті, кому ввірено 

служіння, можуть виконувати дії, котрі приводять тіло до його повної статури. У 

служінні Христовому й Церкви це один і той самий Дух, який є в дії та який 

діятиме з нами всі дні нашого життя.  

8. У Церкві служіння повинно житися в святості, з огляду на освячення народу 

Божого. Так, щоб ціла Церква й особливо її висвячені служителі були у змозі 

причинятися до «вдосконалення святих для діла служіння на розбудову Тіла 

Христового», різні служіння уможливлюються багатьма харизмами (Еф 4,11-12; 1 

Кор 12,4-28; Рим 12,4-8). 

9. Новизна служіння Церкви полягає в цьому: «Христос, слуга Божий для людства, є 

присутнім через Духа в Церкві, його Тілі, від котрого Він не може бути відділений. 

Адже Він сам є «первородним між багатьма братами». Саме згідно з цим 

сакраментальним способом потрібно розуміти діло Христове в історії від 

П‟ятидесятниці до Парусії22. Служіння Церкви як таке є сакраментальним. 

10.  З цієї причини Христова присутність у Церкві є також есхатологічною. Де б Дух 

не був у ділі, Він дійсно об´являє світові присутність Царства в створінні. Це тут 

вкорінене церковне служіння.  

11. Це церковне служіння є за природою сакраментальним. Слово «сакраментальний» 

задумане наголосити тут, що кожне служіння є прив‟язане до есхатологічної 

дійсності Царства. Благодать Святого Духа, завдаток прийдешнього світу, має своє 

джерело в смерті й Воскресінні Христа і пропонується, в сакраментальний спосіб, 

через відчуттєві реальності. Слово, яке також є сакраментальним, показує, що 

служитель також є членом громади, якого Дух наділяє придатними функціями і 

повноваженням збирати її та головувати в ім‟я Христове над діями, в яких він 

відправляє таїнства спасіння. Це бачення сакраментальності служіння вкорінене у 

факті, що Христос робиться присутнім у Церкві Духом, якого він сам послав 

Церкві. 

12. Ця природа церковного служіння є далі показана в факті, що всі служіння мають 

намір служити світові та вести його до його правдивої мети, Царства Божого. Це 

утворюючи есхатологічну спільноту як Тіло Христове служіння Церкви відповідає 

на потреби світу.  

13. Спільнота, зібрана в Дусі навколо Христа, яка здійснює своє служіння для світу, 

має свою основу в Христі, який сам є наріжним каменем, та в громаді 

Дванадцятьох. Апостольський характер Церков і їхнє служіння розуміється в 

цьому світлі. 

14. З одного боку, Дванадцять є свідченням історичного життя Ісуса, його служіння та 

його Воскресіння. З другого, як  пов‟язані з прославленим Христом, вони зв‟язують 

кожну громаду з спільнотою останніх днів. Таким чином церковне служіння 

назветься апостольським, бо здійснюється в безперервності й у вірності до даного 

Христом воно передається в історії апостолами. Але воно також буде 

апостольським, бо євхаристійне зібрання, на якому головує служитель, є 

упередженням остаточної спільноти з Христом. Через це подвійне відношення 

служіння Церкви залишається постійно прив‟язаним до служіння Дванадцятьох, і 

так до Христового.  
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   ІІ. Священство у божественній ікономії спасіння  

15. Ціла божественна ікономія спасіння кульмінує у втіленні Сина, у його вченні, його 

стражданні, його славному Воскресінні, його Вознесінні та його другому пришесті. 

Христос діє у Святому Дусі. Таким чином, раз і назавжди закладена основа для 

відновлення сопричастя людини з Богом. 

16. Згідно з посланням До Євреїв, Христос своєю смертю став єдиним посередником 

Нового Завіту (Євр 9,15), й увійшовши раз і назавжди до Святого Місця з його 

власною кров´ю (Євр 9,12), Він є назавжди в небі єдиним і вічним 

Первосвящеником Нового Завіту, «щоб з´являтися тепер у присутності Божій 

заради нас» (Євр 9,24) приносити його жертву (Євр 10,12).  

17. Невидимо присутній у Церкві через Святого Духа, котрого Він послав, Христос, 

отже, є єдиний Первосвященик. У Ньому, священикові й жертві, всі разом, пастирі 

й вірні утворюють «вибраний рід, царське священство, святий народ, люд, на який 

Він претендує як на свій власний» (1 Пт 2,9; пор. Од 5,10).  

18. Всі члени Церков, як члени Тіла Христового, приймають участь у його священстві, 

покликані стати «живою жертвою, святою і приємною Богові» (Рим 12,1; пор. 1 Пт 

2,5). Глава Церкви, Христос, щоб зробити себе присутнім, постановив апостолів, 

вибраних з-поміж народу, яких він наділив авторитетом і владою, зміцнюючи їх 

через благодать Святого Духа. Діло й місія апостолів продовжуються в Церкві 

єпископами із священиками й дияконами, котрі їм допомагають. Свяченням 

єпископи поставляються наслідниками апостолів і управляють народом шляхами  

спасіння.   

19. Згруповані навколо прославленого Господа, Дванадцять складають свідчення про 

присутність уже розпочатого Царства, і котре буде вповні явлене при другому 

пришесті. Христос справді пообіцяв їм, що вони сидітимуть на дванадцятьох 

престолах, судячи з Сином Людським дванадцять племен Ізраїля (Мт 19,28).  

20. Як історичних свідків того, що здійснив Господь, служіння Дванадцятьох є 

незрівнянним і незамінним. Що вони виклали, було, отож, засноване раз і 

назавжди, і ніхто в майбутньому не зміг будувати, хіба що на фундаменті, 

встановленому таким чином (Еф 2,20; Од 21,14).  

21. Однак апостоли залишаються водночас підвалинами Церкви, тоді як вона триває 

через віки, у такий спосіб, що місія, котру вони отримали від Господа, завжди 

залишається видимою й активною, в очікуванні Господнього повернення (пор. Мт 

18,18 і, раніше, 16,19). 

22. Саме тому Церква, в якій діє Божа благодать, сама є Тайною par excellence, 

упередженим явленням кінцевих реальностей, передсмаком Божого Царства, слави 

Бога й Отця, eschaton23-у в історії.  

23. Всередині цієї Тайни, якою є Церква, священство, передаване свяченням, 

знаходить своє місце, будучи даним для цієї Церкви. Дійсно, воно становить у 

Церкві харизматичне служіння (leitourgema) par excellence. Воно є на службі життя 

і продовженого Святим Духом існування Церкви, тобто єдності в Христі всіх 

живих і мертвих вірних, мучеників, святих, праведників Старого Завіту.  
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ІІІ. Служіння єпископа, пресвітера і диякона  

24. У відправі Євхаристії ціле зібрання, кожний відповідно до його чи її статусу, є 

«літургом» Койнонії, і є таким лише через Духа. «Існує різноманіття служінь, але 

цей самий Господь. Кожному даний вияв Духа для спільного блага» (1 Кор 12;5,7). 

Різні служіння збігаються в євхаристійному synaxis, під час якого вони 

передаються. Проте їхнє різноманіття спрямоване на ціле життя спільноти: вірн ість 

Слову Божому, пробування в гармонії та братерській любові, свідчення перед 

«зовнішніми», зростання у святості, сталість у молитві, турбота за найубогіших.  

25. Тому що воно кульмінує у відправі Євхаристії, в якій завершується християнська 

ініціація, через яку всі стають єдиним Тілом Христовим, служіння єпископа є, між 

усіма харизмами і служіннями, які збуджує Дух, служінням головування для 

збирання в єдності. Дійсно, народжуючи різноманіття дарів Духа, місцева Церква 

має в своєму серці єпископа, чиє сопричастя реалізує єдність усіх і виражає 

повноту Церкви. 

26. Ця єдність місцевої Церкви є невіддільною від вселенського сопричастя Церков. 

Вона є суттєвою для Церкви, щоб бути в сопричасті з іншими. Це сопричастя 

виражається і реалізується в і через єпископський зб ір. Своїм свяченням єпископ 

робиться служителем Церкви, яку він представляє у вселенському сопричасті.  

27. Єпископське свячення, котре, згідно з канонами, передається щонайменше двома 

чи трьома єпископами, виражає сопричастя Церков із Церквою вибраної особи: 

воно робить його членом сопричастя єпископів. У свяченні єпископи виконують 

свою функцію як свідки сопричастя в апостольській вірі й сакраментальному житті 

не тільки з огляду на того, кого вони висвячують, а також відносно Церкви, 

єпископом якої він буде. Що є фундаментальним для включення новообраної особи 

в єпископське сопричастя, це те, що воно звершується прославленим Господом у 

хвилі накладання рук.         

 Тут ми розглядаємо тільки свячення під його сакраментальним аспектом. 

Проблеми, які створюються методом обирати єпископа, вивчатимуться пізніше.  

28. Єпископське свячення переносить на того, хто його приймає даром Духа, повноту 

священства. Під час свячення співслужіння єпископів виражає єдність Церкви та її 

ідентичність з апостольською громадою. Вони накладають руки і закликають 

Святого Духа на того, хто хоче висвятитися, як єдині, що мають право переносити 

на нього єпископське служіння. Однак вони чинять це в оточенні молитви громади. 

29. Через це свячення єпископ отримує всі повноваження, необхідні для виконання 

його функції. Канонічні умови для здійснення його функції і поставлення єпископа 

в місцевій Церкві обговорюватимуться комісією далі.  

30. Перенесений дар висвячує одержувача раз і назавжди для служби Церкві. Це пункт 

традиційного вчення на Сході та Заході, який підтверджується фактом, що у 

випадку дисциплінарних санкцій проти єпископа, за якою слідувала канонічна 

реінтеграція, немає пересвячення. Щодо цієї теми та стосовно всіх суттєвих 

пунктів відносно свячення наші Церкви мають спільне вчення і практику, навіть 

якщо стосовно певних канонічних і дисциплінарних вимог, таких  як целібат24, 

звичаї можуть бути відмінними з душпастирських і духовних причин. 
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31. Однак церковне служіння здійснюється через різноманіття функцій. Ці 

здійснюються у взаємозалежності; жодна не може замінити іншу. Це особливо 

правдиво щодо фундаментальних служінь єпископа, пресвітера і диякона, та щодо 

функцій мирянства, всі з яких разом дають структуру євхаристійній громаді. 

32. На протязі цілої історії наших Церков жінки відігравали фундаментальну роль, як 

засвідчено не лише Найсвятішою Матір´ю Божою, а також святими жінками, 

згаданими в Новому Завіті, численними жінками святими, яких ми вшановуємо, та 

багатьма іншими жінками, які до теперішнього дня служили Церкві багатьма 

способами. Їхні особливі харизми дуже важливі для розбудови Тіла Христового. 

Проте наші Церкви залишаються вірними історичній і богословській традиції, 

відповідно до якої вони висвячують на священиче служіння лише чоловіків.  

33. Так само як апостоли збирали докупи перші громади, звіщаючи Христа, 

відправляючи Євхаристію, приводячи охрещених до зростаючого сопричастя з 

Христом і між собою, так єпископ, поставлений цим самим Духом, продовжує 

проповідувати це саме Євангеліє, головувати на цій самій Євхаристії, служити 

єдності й освяченню цієї самої спільноти. Таким чином він є іконою Христа, слуги 

поміж його братами.  

34. Тому що на Євхаристії Церква являє свою повноту, також саме у головуванні на 

Євхаристії роль єпископа і священика виступає в її повному світлі.  

35. У євхаристійній відправі, дійсно, віруючі приносять себе з Христом як царське 

священство. Вони чинять це завдяки служительній діяльності, котра робить 

присутньою в їхній середині самого Христа, який проголошує Слово, спричиняє, 

що хліб і чаша через Духа стають його Тілом і Кров´ю, включаючи їх у Нього 

самого, даючи їм його життя. Крім цього, молитва і приношення народу, 

включеного в Христа, так би мовити, резюмуються в подячній молитві єпископа та 

його дароприношенні.  

36. Таким чином Євхаристія реалізує єдність християнської спільноти. Вона також 

являє єдність усіх Церков, які правдиво відправляють її і далі ще єдність крізь 

століття з апостольською спільнотою від початків до теперішнього дня. Виходячи 

за історію, вона возз‟єднує в Дусі велике зібрання апостолів, мучеників, свідків 

усіх періодів, зібраних навколо Агнця. Справді, як центральна дія єпископського 

служіння, вона ясно робить присутнім прийдешній світ: Церкву, зібрану в 

сопричастя, що приносить себе Отцю через Сина у Святому Дусі.  

37. Він, що головує на Євхаристії, є відповідальним за зберігання сопричастя у 

вірності до вчення апостолів і за провід у новому житті. Він є його слугою і 

пастирем. Єпископ є також провідником цілого літургійного життя його місцевої 

Церкви і, слідуючи його прикладові, ця Церква стає спільнотою молитви. Він 

головує на її хвалі і на її заступництві, і він сам молиться безнастанно за всіх 

доручених йому Господом, знаючи, що він є відповідальним за кожного перед 

судом Божим. 

38. Він повинен також дивитися за тим, щоб проповіддю і катихизою його народові 

подавався автентичний зміст Слова Божого, даний апостолам «раз і назавжди». Він 

дійсно є первинним відповідальним за проповідування Слова Божого в його 

єпархії.  
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39. Йому також належить завдання вести цей народ до проголошення всім людським 

істотам спасіння в Ісусі Христі, та до свідчення, котре є втіленням цього 

проголошення. Отже, це він призначений управляти своєю Церквою в такий спосіб, 

щоб вона завжди залишалася вірною її християнському покликанню та місії, яка 

звідси витікає. Проте в усьому цьому він залишається членом Церкви, покликаним 

до святості й залежним від спасительного служіння цієї Церкви, як св. Августин 

напоминає свою громаду: «Для вас я єпископ, з вами я християнин». На своєму 

свяченні єпископ робить його власною віру цілої Церкви, урочисто ісповідуючи її і 

так стає отцем, до того, що він повністю став її сином цією ісповіддю. Це суттєво 

для єпископа, бути отцем свого народу.  

40. Як наслідники апостолів, єпископи відповідальні за сопричастя в апостольській 

вірі й вірності вимогам життя, житого згідно з Євангелієм.  

41. Це в очолюванні євхаристійного зібрання роль єпископа знаходить своє звершення. 

Пресвітери утворюють збір, згрупований навколо нього під час цієї відправи. Вони 

здійснюють зобов´язання, які єпископ ввіряє їм, відправляючи Тайни, навчаючи 

Слово Боже й управляючи громадою, у глибинному й сталому сопричасті з ним. 

Диякон, із свого боку, є прив‟язаний до служби єпископа й священика і є зв‟язкою 

між ними та зібранням вірних 

42. Священик, висвячений єпископом і залежний від нього, посилається для виконання 

певних визначених завдань; передусім він посилається до парафіяльної громади, 

щоб бути її пастирем: він головує на Євхаристії при вівтарі (освяченому 

єпископом), він є служителем Тайн для громади, він проповідує Євангеліє і 

катихизує; це його обов‟язок тримати в єдності харизми народу ( laos) Божого; він 

виступає як звичайний служитель місцевої євхаристійної громади, і єпархія таким 

чином є сопричастям євхаристійних громад.  

43. Дияконат здійснюється на службі єпископові й священикові, в літургії, у ділі 

євангелізації та в службі доброчинності.        

    IV. Апостольське наслідство 

44. Це саме єдине служіння Христове і його апостолів залишається у дії в історії. Ця 

дія є, через Духа, проривом до «прийдешнього світу», у вірності цьому, що 

передали апостоли про те, що Ісус чинив і навчав.  

45. Важливість цього наслідства походить також від факту, що апостольське передання 

стосується спільноти і не тільки ізольованого індивідууму, висвяченого на 

єпископа. Апостольське наслідство передається через місцеві Церкви («в кожному 

місці», згідно з висловом Евсевія Кесарійського; «з причини їхнього спільного 

спадку вчення», згідно з Тертулліаном у De praescriptione, 32, 6). Це справа 

наслідства осіб у спільноті, бо Una sancta25 є сопричастям місцевих Церков і не 

ізольованих індивідуумів. Це всередині цього таїнства koinonia єпископат виступає 

центральним пунктом апостольського наслідства.  

46. Відповідно до того, що ми вже сказали у Мюнхенському документі, «апостольське 

наслідство», отже, означає щось більше ніж саму передачу повноважень. Це - 

наслідство в Церкві, котра свідчить про апостольську віру, в сопричасті з іншими 

Церквами, свідками цієї самої апостольської віри. «Престол (cathedra) відіграє 

суттєву роль у поставленні єпископа в серце церковної апостольськості» 

                                                 
25

 Лат. «Єдина свята».  
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(Мюнхенський документ ІІ,4). Точніше, термін cathedra вживається тут у значенні 

присутності єпископа в кожній місцевій Церкві.  

47. «З іншого боку, раз висвячений, єпископ стає в його Церкві гарантом 

апостольськості й тим, хто представляє її всередині сопричастя Церков. Саме тому 

в його Церкві Євхаристія може відправлятися в істині лише очолювана ним чи 

пресвітером у сопричасті з ним. Згадування його в анафорі є суттєвим» (там само).  

48. «Відданість апостольському сопричастю зв‟язує докупи всіх єпископів, утримуючи 

episkope місцевих Церков із збором апостолів» (там само ІІІ,4). Єпископи є таким 

чином вкорінені у «раз і назавжди» апостольської групи, через яку Святий Дух 

складає свідчення про віру. Дійсно, як основа Церкви, Дванадцять є єдиними в 

своєму роді. Тим не менше, було необхідним, щоб інші чоловіки робили видимою 

їхню незаміниму присутність. У цей спосіб мав бути збережений зв'язок кожної 

громади з обома, первісною громадою і есхатологічною спільнотою.  

49. Через своє свячення кожний єпископ стає наслідником апостолів, якою не була б 

Церква, яку він очолює чи прерогативи (presbeta) цієї Церкви між іншими 

Церквами. 

50. Включений у число тих, кому була довірена особлива відповідальність за служіння 

спасінню, і так поставлений у наслідство апостолів, єпископ повинен передавати 

далі їхнє вчення та мати їх за зразок свого цілого життя. Іриней Ліонський 

висловлює це таким чином: «Це тут були встановлені харизми Божі, щоб ми 

наставлялися в істині, що є між цими, у яких з‟єднані наслідство в Церкві від 

апостолів, неприступна чеснотність поведінки і нетлінна чистота вчення» (Adv. 

Haer. IV,26,5). Між суттєвими функціями єпископа є бути в його Церкві через Духа 

свідком і гарантом віри й інструментом для збереження в апостольській вірності. 

Апостольське наслідство є, отже, наслідством у трудах і стражданнях апостолів за 

службу Євангелію та в обороні народу, ввіреного кожному єпископові. Згідно з 

словами першого послання св. Петра, апостольське наслідство є також наслідством 

у присутності милосердя і розуміння, оборони слабких, сталої уваги  до ввірених 

їхній опіці, з єпископом, що таким чином є прикладом для стада (пор. 1 Пт 5,14; 2 

Кор 4,8-11; 1 Тим 4,12; Тит 2,7).  

51. Крім цього, до єпископського служіння належить роз‟яснювати й організовувати 

життя Церкви з її богослужінням і обрядами. Його завданням є також пильнувати 

за відбором тих, які мають виконувати зобов‟язання в його єпархії. Братерське 

сопричастя вимагає, щоб усі члени, церковнослужителі чи миряни, прислухалися 

одні до других для блага народу Божого.  

52. На протязі її історії Церква на Сході і Заході знала різноманітні форми 

практикування сопричастя між єпископами : обміном листами, візитами від однієї 

Церкви до іншої, але головно синодальним чи конциліарним26 життям. З перших 

століть було встановлене розрізнення та ієрархія між Церквами ранішого 

заснування і Церквами більш недавнього заснування, між Церквами матерями і 

Церквами доньками, між Церквами більших міст і Церквами віддалених областей. 

Ця ієрархія taxis27 скоро знайшла своє канонічне вираження, сформульоване 

соборами, особливо в канонах, прийнятих усіма Церквами Сходу і Заходу. Цими є, 

                                                 
26

 Від лат. concilium – собор. 
27

 Гр. «порядок». 
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по-перше, канони 6 і 7 1-го Нікейського собору (325 р.), канон 3 1-го 

Константинопольського собору (2-го Вселенського собору, 381 р.), 28-ий канон 

Халкидонського (4-го Вселенського собору, 451 р.), а також канони 3, 4 і 5 

Сардікського (343 р.) і канон 1 Святософійського соборів (879-880 рр.). Навіть 

якщо ці канони не завжди інтерпретувалися в цей самий спосіб на Сході і на 

Заході, вони належать до спадку Церкви. Вони призначали єпископам, які займали 

певні митрополичі чи більші престоли, місце і прерогативи, визнані в організації 

синодального життя Церкви. Таким чином була утворена пентархія: Рим, 

Константинополь, Александрія, Антіохія і Єрусалим, навіть якщо на протязі історії 

осібно від пентархії з´являлися інші архиєпископи, митрополити, примаси й 

патріархи.  

53. Синодальний характер єпископської діяльності показувався особливо в питаннях, 

що стояли до дискусії, котрі цікавили деякі місцеві Церкви або Церкви як ціле. Так 

у кожному регіоні були організовані різні типи синодів чи локальних і 

регіональних соборів і конференцій єпископів. Їхні форми могли мінятися 

відповідно до різних місць і часів, але їхнім керівним принципом є являти і робити 

дієвим життя Церкви спільною єпископською діяльністю, під головуванням 

одного, якого вони визнали як першого між ними. Дійсно, відповідно до канону 34 

апостольських канонів, що належать до канонічної традиції наших Церков, перший 

між єпископами приймає рішення тільки в згоді з іншими єпископами й останні не 

приймають жодного важливого рішення без згоди першого.  

54. На Вселенських соборах, що збиралися в Святому Дусі у часи кризи, єпископи 

Церкви найвищою владою вирішували разом про віру і видавали канони, щоб 

підтвердити передання апостолів у історичних обставинах, які прямо загрожували 

вірі, єдності й освячуючому ділові цілого народу Божого і ставили під ризик саме 

існування Церкви та її вірність своєму Засновникові, Ісусові Христові.  

55. Це в цій перспективі сопричастя між місцевими Церквами може бути обговорене 

питання примату в Церкві в загальному, і зосібна примат Римського єпископа, 

питання, котре складає серйозну розбіжність між нами і яке буде дискутуватися в 

майбутньому.  

 

Уусі Валамо (Фінляндія), 26 червня 1988 р.            
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5. ФРАЙЗІНҐСЬКА ЗАЯВА, 15.06.1990 р. 

 

Шосте пленарне зібрання Міжнародної Спільної Комісії для 

Богословського Діалогу між Римо-Католицькою Церквою і 

Православною Церквою, Фрайзінґ 6 – 15 червня 1990 р. 

 

Спільна заява 
 

 (1) Члени Міжнародної Спільної Комісії зібралися під головуванням Його 

Ексцеленції  Стиліаноса, архієпископа Австралійського та Його Ексцеленції 

архієпископа Едварда Ідріса Кассіді, голови Понтифікальної Ради для Сприяння 

Християнській Єдності від 6-го до 15-го червня в Фрайзінґу в будинку Кардинала 

Депфнера, де вони насолоджувалися щедрою гостинністю Його Ексцеленції 

архієпископа Мюнхенського і Фрайзінґського Фрідріха Кардинала Веттера.

 (2) В 1990 р. Міжнародна Спільна Комісія для Богословського Діалогу між 

Римо-Католицькою Церквою і Православною Церквою завершила десять років 

методичної і плідної праці в дусі розуміння і братерської співпраці.  

 (3) Вже два роки тому Комісія вирішила, що прийшов час, розпочати 

вивчення богословських і канонічних наслідків сакраментальної основи Церкви й 

особливо з´ясувати питання взаємовідношень між владою і синодальністю в 

Церкві. Водночас вона вирішила, що необхідно безпосередньо дослідити 

богословські і практичні питання, які ставляться для Православної Церкви через 

походження і сьогоднішнє існування Римо-Католицької Церкви візантійського 

обряду. Цей замисел обговорювався під час четвертої зустрічі членів у Барі (1987 

р.) і розпочав здійснюватися під час зібрання у Валамо (1988 р.) через утворення 

підкомісії, котра мала за завдання вивчення цієї теми та звітування Комісії. Ця 

підкомісія зібралася в січні 1990 р. у Відні.  

 (4) Ніхто під час утворення цієї підкомісії не міг передбачити розвитки, які 

підійдуть до Східної Європи і появу релігійної свободи, яку ці дозволять. 

 (5) Проблема походження й існування римо-католицьких Церков 

візантійського обряду супроводжує Церкви, як Римо-Католицьку, так і 

Православну, вже з часу перед початком їхнього діалогу і була постійно 

присутньою від початку діалогу.  

 Рід, у якому вони будуть здатними спільно шукати вирішення, стане 

випробуванням міцності богословських основ, котрі вже були закладені та котрі 

ще потрібно буде розвинути. Через актуальні події все зібрання присвятилося 

студіям питань, які складають походження, існування і розвиток Католицьких 

Церков візантійського обряду, котрі також звуться „Уніатськими Церквами“  

 (6) На основі перемовин у дусі братерства й щирості комісія забажала 

висловити наступні думки: 

  (а) Тому що в деяких регіонах панує конфліктна ситуація між 

Східними Католицькими Церквами візантійського обряду та Православною 

Церквою, проблема уніатизму є нагальною і мусить мати першість щодо інших 

тем, які стоять до дискусії в діалозі.  
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  (b) Поняття „уніатизм” означає тут спробу, здійснити єдність Церкви 

через відколювання громад Православної Церкви чи православних віруючих, 

незважаючи на це, що відповідно до еклезіології Православна Церква є Церквою-

сестрою і пропонує від себе засоби благодаті й спасіння.   

 У цьому значенні й відповідно до документу, який був складений 

Віденською підкомісією, ми відкидаємо „уніатизм” як метод шукати єдність, бо 

він стоїть у протилежності до спільної традиції наших Церков. 

  (c) Там, де уніатизм застосовувався як метод, він не досягнув мети 

зближення Церков, а викликав новий поділ. Ситуація, котра так виникла, стала 

приводом конфліктів і страждань, які особливо закарбувалися в спільній пам‟яті 

й свідомості обох Церков. З іншого боку розвинулася точка зору, що не є 

необхідним, шукати інші можливості.  

  (d) Сьогодні, коли наші Церкви зустрічаються на еклезіологічній 

основі сопричастя (Communio) між Церквами-сестрами, було б прикрим, 

поверненням до методу уніатизму зруйнувати вагоме для єдності Церкви діло, що 

було звершене в діалозі. 

 (7) Крім богословського й історичного зближення однак мусять бути 

прийняті також практичні заходи, щоб вчасно запобігти наслідкам небезпечних 

напруг, які є в багатьох православних країнах. Для цього могло б послужити 

наступне: 

  (а) Релігійна свобода осіб і громад є не лише благом, яке потрібно 

цілком поважати, а для християн, котрі живуть згідно з цим божественним 

життям, є також даром Духа для розбудови Тіла Христового аж до його зростання 

в повноті (пор. Еф 4,16). Ця свобода цілковито виключає насильство, пряме чи 

непряме, фізичне чи етичне. Вона вимагає, як усі дари Духа, котрі завжди 

даються на користь усім (1 Кор 12,7), братерської співпраці пастирів з огляду на 

це, щоб зцілялися рани минулого та вірні приводилися до глибокого й тривалого 

примирення, дозволяючи їм, у цілій істині звіщати молитву, котрої Господь 

навчав учнів.  

  (b) Отже, є необхідним, щоб відповідальні церковні органи влади 

пробували, у дусі діалогу і, беручи собі до серця волю місцевих громад, 

розв‟язувати конкретні спірні питання.  

  (c) Кожна спроба, котра цілить на це, (щоб) привести вірних однієї 

Церкви до іншої, що також зазвичай зветься „прозелітизмом”, мусить бути 

виключена як перекручення пастирського діла. Крім цього, це було б негативним 

свідченням щодо тих, котрі з критичним ставленням переслідують обходження 

Церков із їхньою новою свободою, та є готові, донести й використати всяку 

ознаку суперництва.  

 Це означає, що пастир громади не може втручатися в громаду, довірену 

іншому пастиреві, а повинен порадитися з цим іншим пастирем як з усіма 

пастирями, так щоб усі громади йшли до цієї самої мети - спільного свідчення, 

котре дається світові, в котрому вони живуть.  

  (d) Коли ми прийдемо до взаємної згоди, котра підтвердиться 

авторитетами обох сторін, вона безумовно повинна бути здійснена. 
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 (8) Ми віримо, що діалог, який є правильнішим засобом, щоб крокувати 

вперед до єдності, так само є найпридатнішим місцем, щоб зустрічати проблеми, 

особливо уніатизму.  

 (9) Ми думаємо, що для кращого заняття проблемою була б корисною 

присутність Православних Церков, які не взяли участі в цьому зібранні.  

 (10) У цьому напрямку, який відкрило Віденське зібрання, мусить бути 

продовжене заняття цією проблемою, бо ця перешкода мусить бути подолана, 

щоб ми далі могли продовжувати наш шлях до єдності.  

 

Фрайзінґ, 15 червня 1990 р. 
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Спільна Міжнародна Комісія для Богословського Діалогу між 

Римською Католицькою Церквою і Православною Церквою 

Сьоме пленарне засідання 

Баламандська богословська школа (Ліван), 17-24 червня 1993 р. 

Комюніке 

Сьоме пленарне засідання Спільної Міжнародної Комісії для Богословського 

Діалогу між Католицькою Церквою і Православною Церквою відбулося з 17-го до 23-го 

червня 1993 року, у величному оточенні Баламанду, поблизу монастиря, який датується 

ХІІ-им століттям і в будинках Школи Православного Богослов´я «Святий Іван Дамаскин» 

та нового Православного Університету, який є в повному розвитку. Його Блаженство 

Ігнатій IV Газім своєю особистою присутністю був живим знаком щедрої й сердечної 

гостинності, виявленої всім учасникам Антіохійським Греко-Православним Патріархатом.

 Євхаристія відправлялася католицькою делегацією у суботу в пообідній час і 

православною делегацією у неділю вранці, тоді як кожне богослужіння відбувалося в 

історичній церкві монастиря за підтримки великої кількості вірних. У понеділок 21-го 

червня всі патріархи антіохійської території, як православні, так і католицькі, були 

гостями Його Блаженства Ігнатія IV на ланчі. Офіціальна делегація, що представляла 

комісію, у вівторок 22-го червня зробила візит ввічливості до Їхніх Превосходительств, 

Президента Республіки, пана Еліаса Грауі, і Голови Парламенту, пана Набе Беррі. Потім 

ціла комісія здійснила поїздку по історичному центру Бейрута і члени були гостями на 

ланчі, господарем якого був православний архієпископ столиці. Представники дев´яти 

автокефальних і автономних православних Церков були присутн і на цьому пленарному 

засіданні Спільної Міжнародної Комісії для діалогу. З католицького боку в зустрічі 

прийняли участь двадцять чотири члени Комісії.      

 Тема сьомого пленарного засідання була цілковито зосереджена на богословських і 

практичних питаннях, представлених існуванням і душпастирською діяльністю Східних 

Католицьких Церков. Глибокі зміни, які відбулися в Центральній і Східній Європі, 

включаючи відродження релігійної свободи та поновлення відкритої душпастирської 

діяльності Східними Католицькими Церквами, зробили ці питання пробним каменем 

якості відносин між Католицькою і Православною Церквами.    

 В Баламанді Комісія мала перед собою робочий документ, розвинутий 

координаційним комітетом Комісії під час її зустрічі в Аріччіа (Рим) у червні 1991 р., який 

носить назву: «Уніатизм, метод об´єднання (union) минулого, і сучасний пошук повного 

сопричастя (full communion)». Цей текст був вивчений і перероблений разом, у відвертому 

й братерському дусі, супроводженому глибоким занепокоєнням за продовження справи 

сприяння відновленню повного сопричастя між Православною і Католицькою Церквами.  

  Текст, остаточно прийнятий у Баламанді, складається з двох частин: 1) 

Еклезіологічні принципи і 2) Практичні Правила. В дусі еклезіології сопричастя і через 

факт, що Католицька і Православна Церкви визнають одна одну як Церкви  Сестри, у 

намаганні відновити єдність пильнувалося того, що включене у досягненні разом волі 

Христової для тих, хто є його учнями і плану Божого для його Церкви, засобами 

загального пошуку повної згоди у вірі. Не йдеться про домагання навернення осіб від 
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однієї Церкви до іншої. Цей останній тип місіонерської діяльності, що був названий 

«уніатизмом», не може прийматися ні як метод для наслідування, ні як модель для 

єдності, яка шукається нашими Церквами. Свідомі факту, що історія поділів глибоко 

зранила спогади Церков, католики і православні сповнені рішучості дивитися в майбутнє, 

із взаємним визнанням необхідності прозорої консультації і кооперації на всіх рівнях 

життя Церкви. Спільна Міжнародна Комісія для Богословського Діалогу тепер піддасть 

документ, прийнятий у Баламанді, органам влади Католицької і Православної Церков для 

схвалення і застосування.  

Баламанд, 23 червня 1993 року 

ТЕКСТ     

6. Баламандський документ: «УНІАТИЗМ, МЕТОД ОБ´ЄДНАННЯ 

МИНУЛОГО, І СУЧАСНИЙ ПОШУК ПОВНОГО СОПРИЧАСТЯ», 

23.06.1993 р.* 
Вступ 

1. На прохання Православних Церков, нормальний поступ богословського діалогу з 

Католицькою Церквою був відкладений, так щоб питанню, яке зветься «уніатизм», 

могла бути надана негайна увага.  

2. Відносно методу, що був названий «уніатизмом», у Фрайзінґу (червень 1990 р.) 

було заявлено, що «ми відкидаємо його як метод для пошуку єдності, бо він 

суперечить спільній традиції наших Церков».  

3. Щодо Східних Католицьких Церков, є ясним, що вони, як частина Католицької 

Спільноти мають право існувати і діяти у відповідь на духовні потреби їхніх 

вірних.  

4. Документ, приготований у Аріччіа спільним координаційним комітетом (червень 

1991 р.) і завершений у Баламанді (червень 1993 р.) констатує, що є нашим 

методом у сучасному пошуку повного сопричастя, цим самим подаючи підставу 

для виключення «уніатизму» як методу.  

5. Цей документ складається з двох частин: 

1) Еклезіологічні принципи і 

2) Практичні правила. 

Еклезіологічні принципи 

6. Поділ між Церквами Сходу і Заходу ніколи не здолав прагнення до єдності, 

бажаної Христом. Радше ця ситуація, що є протилежною природі Церкви, часто 

була для багатьох нагодою глибше усвідомити потребу досягти цю єдність, щоб 

бути вірними Господній заповіді.  

7. На протязі століть були зроблені різноманітні спроби відновити єдність. Вони 

прагнули досягти цієї мети різними шляхами, час від часу на соборах, відповідно 

до політичної, історичної, богословської та духовної ситуації кожного періоду. На 

жаль, ні одне з цих зусиль не досягло успіху в відновленні повного сопричастя між 

Церквою Заходу і Церквою Сходу, і часом навіть робило протилежності 

гострішими.  
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8. На протязі останніх чотирьох століть у різних частинах Сходу були зроблені і 

спонукані зовнішніми елементами ініціативи в певних Церквах, відновити 

сопричастя між Церквою Сходу і Церквою Заходу. Ці ініціативи привели до 

об´єднання певних спільнот із Римським Престолом і як наслідок принесли з собою 

розрив сопричастя з їхніми Матірними Церквами Сходу. Це відбулося не без 

втручання позацерковних інтересів. У цей спосіб постали Східні Католицькі 

Церкви. І була створена така ситуація, котра стала джерелом конфліктів і 

страждання передусім для православних, але також для католиків.  

9. Що б не було наміром і автентичністю прагнення бути вірними заповіді Христовій: 

«щоби всі були одно», вираженій у цих часткових уніях з Римським Престолом, 

муситься визнати, що відновлення єдності між Церквою Сходу і Церквою Заходу 

не було досягнуте, і що поділ залишається, затруєний цими спробами.  

10. Таким чином створена ситуація насправді мала за результат напруження і незгоди.  

Поступово у десятиліття, котрі послідували цим уніям, місіонерська 

діяльність схилилася до того, щоб включати до своїх пріоритетів намагання 

навертати інших християн, індивідуально чи групами, щоб «привести їх назад» до 

своєї власної Церкви. Щоб узаконити цю тенденцію, джерело прозелітизму28, 

Католицька Церква розвинула богословське бачення, відповідно до якого вона 

представляла себе як єдину, якій було ввірено спасіння. Як реакція, Православна 

Церква в свою чергу дійшла до того, що прийняла це саме бачення, відповідно до 

котрого спасіння могло бути знайдене лише в ній. Щоб забезпечити спасіння 

«відокремлених братів» ставалося навіть, що християни були перехрещувані та що 

певні вимоги релігійної свободи осіб і їхнього акту віри були забуті. Ця 

перспектива була такою, до якої цей період виявляв мало чутливості.  

11. З іншого боку деякі державні органи влади робили спроби привести східних 

католиків назад до Церкви їхніх батьків. Щоб досягти цієї мети, вони не вагалися, 

якщо була дана нагода, вживати неприйнятні засоби. 

12. Через спосіб, у який католики і православні знову-таки беруть до уваги одні других 

у їхньому відношенні до таїнства Церкви і відкривають одні других знову-таки як 

Церкви Сестри, ця форма «місіонерського апостолату», що була описана вище, і 

котра була названа «уніатизмом», не може довше прийматися ні як метод для 

наслідування, ні як модель єдності, котрої прагнуть наші Церкви.  

13. Дійсно, особливо від всеправославних конференцій і Другого Ватиканського 

Собору нове відкриття і нове надавання належної вартості Церкві як сопричастю, з 

боку обох, католиків і православних, докорінно змінили перспективи й таким 

чином точки зору. З кожної сторони визнається, що те, що Христос довірив своїй 

Церкві – визнання апостольської віри, участь у цих самих Тайнах, понад усе одне 

священство, що відправляє єдину жертву Христову, апостольське наслідство 

єпископів – не може вважатися виключною власністю однієї з наших Церков.  

14. Саме з огляду на це Католицькі Церкви і Православні Церкви визнають одні других 

як Церкви Сестри, разом відповідальні за утримання Церкви Божої у вірності 

божественному задумові, найособливіше в тому, що стосується єдності. Згідно з 

словами папи Івана Павла ІІ, екуменічні зусилля Церков Сестер Сходу і Заходу, 

засновані в діалозі й молитві, у пошуку досконалого і цілковитого сопричастя, 

                                                 
28

 Навернення християн однієї конфесії другою.  
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котре не є ні ввібранням, ні злиттям, а зустріччю в істині й любові (Slavorum 

apostoli, n. 27).  

15. Тоді як непорушна свобода осіб і їхнє зобов‟язання слідувати вимогам їхньої 

совісті залишаються забезпеченими, у стремлінні відновити єдність не йдеться про 

навернення людей з однієї Церкви до іншої, щоб забезпечити їхнє спасіння. 

Йдеться про досягнення разом волі Христової для себе самого і наміру Божого для 

його Церкви засобами спільного пошуку Церквами повної згоди щодо змісту віри 

та його імплікацій. Це намагання продовжується у поточному богословському 

діалозі. Теперішній документ є необхідним етапом у цьому діалозі.  

16. Східні Католицькі Церкви, котрі жадали відновити повне сопричастя з Римським 

Престолом і залишилися йому вірними, мають права й обов‟язки, що є пов‟язані з 

цим сопричастям. Принципи, що визначають їхню поведінку щодо Православних 

Церков, є цими, що були заявлені Другим Ватиканським Собором і були 

впроваджені в життя папами, які пояснили практичні наслідки, що витікають із цих 

принципів у різних документах, опублікованих відтоді. Отож, ці Церкви повинні 

бути залучені як на місцевому, так і на вселенському рівнях, до діалогу любові, у 

віднайдених взаємоповазі й обопільній довірі, та вступити у богословський діалог, 

з усіма його практичними наслідками.  

17. У цій атмосфері вже представлені міркування і практичні директиви, які слідують, 

наскільки вони будуть ефективно прийматися і вірно дотримуватися, є такими, щоб 

привести до справедливого й остаточного вирішення труднощів, які ці Східні 

Католицькі Церкви представляють для Православної Церкви. 

18. По відношенню до цієї мети папа Павло VI підтвердив у своїй промові в Фанарі у 

липні 1967 р.: «Це залежить від глав Церков, від їхньої ієрархії, щоб залишалося 

зобов‟язання вести Церкви шляхом, що веде до віднайдення повного сопричастя. 

Вони повинні чинити це, визнаючи і поважаючи одні других як пастирі цієї 

частини стада Христового, довіреної їм, піклуючись згуртованістю і ростом народу 

Божого, й оминаючи все, що могло б розкидати його чи спричинити замішання в 

його рядах» (Tomos Agapis, n. 172). У цьому дусі папа Іван Павло ІІ і вселенський 

патріарх Димитрій І разом ясно заявили: «Ми відкидаємо всяку форму 

прозелітизму, всяку позицію, котра була б чи могла б сприйматися, наче вона була 

б браком поваги» (7-го грудня 1987 р.).  

Практичні правила     

19. Взаємоповага між Церквами, котрі знаходяться в складних ситуаціях, зросте 

помітно в тій мірі, в якій вони дотримуватимуться наступних практичних правил. 

20. Ці правила не вирішать проблем, які нас турбують, якщо кожна із заторкнутих 

сторін не матиме волі прощати, заснованої на Євангелію і в контексті постійного 

намагання оновлення, супроводжуваного безнастанним жаданням прагнути 

повного сопричастя, що існувало більш ніж тисячу років між нашими Церквами. 

Саме тут діалог любові мусить бути присутній з пост ійно оновлюваною 

інтенсивністю і наполегливістю, котра одна може подолати обопільний брак 

порозуміння і котра є необхідним кліматом для поглиблення богословського 

діалогу, який дозволить прийти до повного сопричастя. 

21.  Першим кроком, який потрібно зробити, є покласти кінець всьому, що може 

розпалити поділ, презирство і ненависть між Церквами. Для цього органи влади 
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Католицької Церкви посприяють Східним Католицьким Церквам і їхнім громадам, 

так щоб вони самі могли підготувати повне сопричастя між Католицькою і 

Православною Церквами. Органи влади Православної Церкви діятимуть у подібній 

манері щодо їхніх вірних. У цей спосіб буде можливим запіклуватися вкрай 

складною ситуацією, що була створена в Східній Європі, водночас у милосердній 

любові й у справедливості, що стосується обох, як католиків, так і православних.  

22. Душпастирська діяльність у Католицькій Церкві, Латинській і Східній, вже не має 

за мету, щоб вірні однієї Церкви переходили до іншої, треба сказати, що вона 

більше не має за мету прозелітування між православними. Вона має за мету 

відповідь на духовні потреби її власних вірних і не має прагнення розширюватися 

на кошти Православної Церкви. У межах цих перспектив, так що вже не буде місця 

для недовіри й підозри, є необхідним, щоб були обопільні обміни інформацією про 

різні душпастирські проекти та щоб таким чином співпраця між єпископами й 

усіма відповідальними в наших Церквах, могла бути приведена в рух і розвиватися.  

23. Історія відносин між Православною Церквою і Східними Католицькими Церквами 

була позначена переслідуваннями і стражданнями. Якими б не були ці страждання і 

їхні причини, вони  не оправдують жодного тріумфалізму; ніхто не може хвалитися 

ними чи виводити з них аргумент, щоб звинувачувати чи принижувати іншу 

Церкву. Тільки Бог знає своїх власних свідків. Яким би не було минуле, воно має 

бути залишене милосердю Божому, і всі енергії Церкви мають бути спрямовані на 

набуття того, щоб сучасність і майбутнє краще відповідали волі Христовій для  

його власних. 

24. Також буде необхідним – і це збоку обох Церков – щоб єпископи і всі хто має 

душпастирську відповідальність над ними, ретельно поважали релігійну свободу 

вірних. Ці в свою чергу мусять бути в змозі висловлювати вільно їхню думку, 

будучи консультованими й організовуючи себе з цією метою. Справді, релігійна 

свобода вимагає, щоб, особливо в ситуаціях конфлікту, вірні були в змозі 

висловлювати їхню думку та вирішувати без тиску ззовні, чи вони бажають бути в 

сопричасті або з Православною Церквою, або з Католицькою Церквою. Релігійна 

свобода була б порушена, якщо під прикриттям фінансової допомоги вірні однієї 

Церкви заманювалися б до іншої, наприклад, обіцянками освіти й матеріальних 

вигод, яких може бракувати в їхній власній Церкві. У цьому контексті буде 

необхідним, щоб соціальна підтримка та всяка форма філантропічної діяльності 

була організована зі спільним погодженням, щоб оминути створення нових підозр.  

25. Крім того, необхідна повага до християнської свободи – одного з найцінніших 

дарів, отриманих від Христа – не повинна стати нагодою для розпочинання 

душпастирського проекту, який може також залучати вірних інших Церков, без 

попередньої консультації з пастирями цих Церков. Не тільки повинна бути 

виключена всяка форма якого б то не було тиску, а повага до совістей, мотивована 

автентичною крайньою потребою віри, є одним із принципів, що направляє 

пасторальну турботу відповідальних у двох Церквах і повинна бути об‟єктом 

їхнього спільного міркування (пор. Гал 5,13).  

26. Саме тому необхідно шукати і задіюватися у відкритому діалозі, котрий в першу 

чергу має бути між цими, що мають відповідальність за Церкви. Відповідальні за 

заторкнуті громади повинні створити спільні місцеві комісії чи зробити 
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ефективними ці, котрі вже існують, щоб знайти розв´язки для конкретних проблем 

і потурбуватися, щоб ці розв´язки були застосовані в істині й любові, у 

справедливості й мирі. Якщо згода не може бути досягнута, на місцевому рівні, 

питання повинне бути принесене до змішаних комісій, заснованих вищою владою.  

27. Підозра зникла б простіше, якщо дві сторони засудили б насильство всюди там, де 

громади однієї Церкви вживають його проти громад Церкви Сестри. Як прохав 

Його Святість Іван Павло ІІ в його листі від 31-го травня 1991 р., є необхідним, аби 

абсолютно оминалися всяке насильство і всякий вид тиску, щоб поважалася 

свобода совісті. Це завдання відповідальних за громади, допомагати їхнім вірним 

поглиблювати їхню лояльність щодо їхньої власної Церкви і щодо її традицій та 

вчити їх оминати не тільки насильство, було б воно фізичним чи словесним, а 

також усе те, що могло б привести до зневаги інши х християн та до анти-свідчення, 

цілковито ігноруючи діло спасіння, котре є примиренням у Христі.  

28. Віра в сакраментальну реальність включає повагу до літургійних відправ іншої 

Церкви. Вживання насильства щоб зайняти місце поклоніння суперечить цьому 

переконанню. Навпаки, це переконання інколи вимагає, щоб відправа інших 

Церков була спрощена наданням власної церкви, за спільною згодою, у їхнє 

розпорядження для почергової відправи в різні часи у цій самій будівлі. Тим 

більше, євангельський етос вимагає, щоб оминалися заяви чи прояви, які ймовірно 

увіковічнять стан конфлікту і перешкоджатимуть діалогові. Хіба не напоминає нас 

святий Павло приймати один одного як Христос прийняв нас, задля слави Божої 

(Рим 15,7) ? 

29. Єпископи і священики мають обов‟язок перед Богом поважати владу, яку Святий 

Дух дав єпископам і священикам іншої Церкви та з цієї причини оминати 

втручання в духовне життя вірних тієї Церкви. Якщо стає необхідною співпраця на 

благо вірних, тоді вимагається, щоб відповідальні за згоду між ними самими 

встановили для цієї взаємної підтримки ясні принципи, що відомі всім, і діяли 

згодом із щирістю, ясністю та з повагою до сакраментальної дисципліни іншої 

Церкви.           

 У цьому контексті, щоб оминути всяке непорозуміння і розвинути довіру 

між двома Церквами, є необхідним, щоб католицькі та православні єпископи цієї 

самої території консультувалися одні з другими перед встановленням католицьких 

душпастирських проектів, які включають створення нових структур у регіонах, що 

традиційно становлять частину юрисдикції Православної Церкви, з метою оминути 

паралельну душпастирську діяльність, яка ризикувала б різко виродитися у 

суперництво чи навіть конфлікти. 

30. Щоб вторувати шлях для майбутніх відносин між двома Церквами, виходячи поза 

застарілу еклезіологію повернення до Католицької Церкви, пов‟язану з проблемою, 

котра є предметом цього документу, особлива увага надасться приготуванню 

майбутніх священиків і всіх тих, які в якийсь спосіб є залученими в апостольську 

діяльність, виконувану в місці, де інша Церква традиційно має своє коріння. Їхня 

освіта повинна бути об‟єктивно позитивною, з повагою до іншої Церкви. Перш за 

все, кожен повинен бути поінформований про апостольське наслідство іншої 

Церкви та справжність її сакраментального життя. Треба також запропонувати всім 

правильне і зрозуміле знання історії, що стремить до історіографії двох Церков, яка 
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є у згоді і навіть може бути спільною. У цей спосіб допоможеться розвінчанню 

упереджень і оминеться вживання історії в полемічній манері. Ця презентація 

приведе до усвідомлення, що помилки, які привели до роз´єднання, належать обом 

сторонам, залишаючи глибокі рани на кожному боці.  

31. Згадається напімнення апостола Павла коринтянам (1 Кор 6,1-7). Воно рекомендує, 

щоб християни вирішували свої розбіжності через братерський діалог, таким 

чином оминаючи звернення за допомогою до втручання цивільної влади для 

практичного вирішення проблем, які виникають між Церквами чи місцевими 

громадами. Це відноситься особливо до посідання чи повернення церковної 

власності. Ці рішення не повинні базуватися лише на минулих ситуаціях, чи 

покладатися виключно на загальні юридичні принципи, а вони також мусять  

враховувати складність сучасної дійсності і місцевих обставин. 

32. Це в цьому дусі буде можливо разом виконати завдання повторної євангелізації 

нашого секуляризованого світу. Також зробляться зусилля дати об‟єктивні новини 

масмедіям, особливо релігійній пресі, щоб оминути тенденційну інформацію і таку, 

що вводить в оману.  

33.  Необхідно, аби Церкви зустрічалися, щоб висловити вдячність і повагу щодо всіх, 

відомих і невідомих – єпископів, священиків чи вірних, православних, католиків, 

чи то латинських, чи східних – котрі страждали, визнавали їхню віру, засвідчили 

свою вірність Церкві, і, взагалі щодо всіх християн, без розрізнення, хто зазнав 

переслідувань. Їхні страждання закликають нас до єдності, та з нашого боку давати 

спільне свідчення у відповідь на молитву Христову «аби усі були одно, щоб 

увірував світ» (Ів 17,21).  

34. Спільна Міжнародна Комісія для Богословського Діалогу між Католицькою 

Церквою і Православною Церквою на своїй пленарній зустрічі в Баламанді, 

настійливо рекомендує, щоб ці практичні правила були здійснені нашими 

Церквами, включаючи Східні Католицькі Церкви, котрі покликані брати участь у 

цьому діалозі, який повинен бути продовжений у спокійній атмосфері, необхідній 

для його поступу, в напрямку відновлення повного сопричастя. 

35. Виключаючи на майбутнє всякий прозелітизм і всяке жадання експансії 

католиками на кошти Православної Церкви, комісія надіється, що вона подолала 

перешкоди, які змусили деякі автокефальні Церкви тимчасово припинити їхню 

участь у богословському діалозі та що Православна Церква спроможеться знову 

знайти себе в цілості для продовження богословської праці, вже так щасливо 

розпочатої.  

 

Баламанд (Ліван), 23 червня 1993 р.  

 

(*) Текст оригінально був сформульований французькою мовою і перекладений на англійську під 

час зустрічі. 
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7. Балтіморське комюніке, 19.07.2000 р. 

 

Спільна Міжнародна Комісія для Богословського Діалогу між 

Римською Католицькою Церквою і Православною Церквою 

КОМЮНІКЕ 

Еммітсбурґ-Балтімор США, 9-19 липня 2000 р. 

Восьме пленарне засідання Спільної Міжнародної Комісії для Богословського 

діалогу між Римською Католицькою Церквою і Православною Церквою було проведене у 

коледжі Маунт Сейнт Мері і Семінарії в Еммітсбурґу, Меріленд, США, з 9-го до 19-го 

липня 2000 р. Комісія була прийнята в гості з великою щедрістю кардиналом Вільямом 

Кілером, архієпископом Балтіморським за підтримки президента, ректора та інших з 

Коледжу Маунт Сейнт Мері і Семінарії.         

 Співголовуючими зустрічі були кардинал Едвард Ідріс Кассіді, голова 

Понтифікальної Ради для Сприяння Християнській Єдності і архієпископ Стиліанос 

Австралійський, Вселенський Патріархат. Римськими католицькими членами були: 

архієпископи, єпископи і вчені з Сполучених Штатів, Італії, Австрії, Бельгії, Боснії-

Герцеговини, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Лівану, Польщі та Румунії. Православними 

членами були: митрополити, єпископи і вчені з Константинопольського  Вселенського 

патріархату, Александрійського, Антіохійського, Московського і Румунського 

патріархатів і Церков Кіпру, Греції, Албанії, Польщі, Фінляндії та Естонії.    

 Під час тижня члени Комісії були присутні на кількох богослужіннях, включаючи 

молебень у святині базиліки святої Єлисавети Сетон, славослов´я в грецькому 

православному кафедральному соборі Благовіщення в Балтіморі та Божественну Літургію 

в грецькому православному кафедральному соборі святої Софії у Вашингтоні. При всіх 

цих нагодах вони були прийняті з великою сердечністю і гостинністю місцевим кліром і 

мирянами цих різних місцевостей.         

 Тема, дискутована на цьому пленарному засіданні, була «Еклезіологічні і канонічні 

імплікації уніатизму», заснована на попередньому документі, приготованому в 

Аріччіа/Римі координаційним комітетом Комісії, тема, котра набула особливої важливості 

з часу змін, котрі відбулися в Центральній і Східній Європі за останні десять років.  

 Спільна Міжнародна Комісія була особливо стурбована цим питанням від свого 

шостого пленарного засідання у Фрайзінґу (Німеччина) 1990 р. і на її сьомому засіданні в 

Баламанді (Ліван) 1993 р. Документи, що торкаються богословських аспектів та 

практичних директив, були видані Спільною Комісією на цих зустрічах. Хоча реакції були 

загально позитивними, ці документи натрапили на деяку стриманість і навіть відкритий 

спротив, часом із кожного боку. Отже, відчувалося необхідним, продовжити міркування 

Спільною Комісією, щоб знайти спільне розуміння щодо цього вкрай важкого питання.  

 Дискусії цього пленарного засідання були далекосяжними, інтенсивними і 

ґрунтовними. Вони торкалися багатьох богословських і канонічних питань, пов‟язаних з 

існуванням і діяльністю Східних Католицьких Церков. Однак, тому що не було досягнуто 

згоди щодо основного богословського концепту уніатизму, було вирішено не мати 

спільної заяви на цей час. З цієї причини члени повідомлять їхнім Церквам, котрі 

покажуть, як подолати цю перешкоду для спокійного продовження діалогу.   

 Комісія бачить потребу подальшого вивчення богословських, пасторальних і 
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канонічних питань, що мають відношення до цієї справи. Вона добре розуміє складність 

проблем, які мають бути вирішені й водночас важливість цього діалогу для Церков. 

Всупереч усім труднощам, Комісія надіється, що через цей процес вона буде в змозі 

розвинути далі свій пошук повного сопричастя між Римською Католицькою і 

Православною Церквами, процес, який вже зробив помітний поступ на Мюнхенській 

(1982 р.), Крітській (1984 р.), Барійській (Bari, 1986 і 1987 рр.), і Валамській, Фінляндія 

(1988 р.) пленарних зустрічах. Цього року, 2000 років після народження Господа нашого 

Ісуса Христа, наша Спільна Міжнародна Комісія святкує 20-ту річницю від початку її 

праці на Патмосі і Родосі у 1980 р. Це чудова нагода подякувати Богові – Отцю, Сину і 

Святому Духові – за те, що було досягнуто разом під час цих двох десятиліть. Комісія 

висловлює свою вдячність персоналові архиєпархії і коледжу та семінарії, котрі 

причинилися, щоб зробити цю першу зустріч на Північноамериканському континенті 

такою приємною. В особливий спосіб вона дякує тим особам і групам, які 

супроводжували її працю своїми постійними молитвами.   
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Спільна Міжнародна Комісія для Богословського Діалогу між Римською Католицькою 

Церквою і Православною Церквою: 

8. РАВЕННСЬКИЙ ДОКУМЕНТ: «Еклезіологічні та канонічні 

наслідки сакраментальної природи Церкви; Церковне 

сопричастя, синодальність29 і влада», 13.10.2007 р. 
Вступ 

1. „Щоб всі були одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб одно були в Нас і 

вони, щоб увірував світ, що Ти Мене послав" (Ів 17,21). Ми дякуємо 

триєдиному Богові, котрий зібрав нас - членів Спільної Міжнародної Комісії 

Для Богословського Діалогу Між Римською  Католицькою Церквою і 

Православною Церквою - щоб ми разом могли відповісти в послуху цій молитві 

Ісуса. Ми свідомі того, що наш діалог знову розпочинається в світі, що 

ґрунтовно змінився в недавні часи. Процеси секуляризації та глобалізації, і 

виклик, поставлений новими зустрічами між християнами та вірними інших 

релігій, вимагають, щоб учні Христові давали свідчення про їхню віру, любов і 

надію з новою нагальністю. Нехай Дух воскреслого Господа дасть силу нашим 

серцям і умам принести плоди єдності у відносинах між Церквами, так щоб 

разом ми змогли служити єдності й мирові цілої людської родини. Нехай цей 

самий Дух веде нас до повного вираження таїнства церковного сопричастя, 

котре ми вдячно визнаємо як чудесний дар Божий світові, таїнство, краса якого 

особливо випромінює в святості святих, до якої всі покликані.   

2. Слідуючи планові, прийнятому на її першій зустрічі на Родосі 1980 р., Спільна 

Комісія розпочала, звернувши увагу на таїнство церковного koinonia у світлі 

таїнства Святої Трійці та Євхаристії. Це уможливило глибше розуміння 

церковного сопричастя, як на рівні місцевої громади навколо її єпископа, так і 

на рівні відносин між єпископами та між місцевими Церквами, над якими 

кожний головує в сопричасті з Єдиною Церквою Божою, що простягається 

крізь всесвіт (пор. Мюнхенський документ, 1982 р.). Щоб вияснити природу 

сопричастя, Спільна Комісія підкреслила відношення, що існує між вірою, 

Тайнами - особливо трьома Тайнами християнської ініціації - та єдністю 

Церкви (пор Барійський документ, 1987 р.). Тоді, вивчаючи Тайну Священства 

у сакраментальній структурі Церкви, Комісія ясно вказала на роль 

апостольського наслідства як гарантії koinonia цілої Церкви та її безперервності 

з апостолами в усякому часі й місці (пор. Валамський документ, 1988 р.). Від 

1990 р. до 2000 р. головною темою, дискутованою Комісією, був „уніатизм" 

(Баламандський документ, 1993 р.; Балтімор, 2000 р.), тема, щодо якої ми 

подамо подальше міркування в близькому майбутньому. Тепер ми беремося за 

тему, піднесену в кінці Валамського документу, і розмірковуємо про церковне 

сопричастя, синодальність і владу.  

3. На базі цих загальних підтверджень нашої віри, ми тепер мусимо накреслити 
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 Переклад англ. conciliarity як «соборність» був би неправильним, бо «соборність» - це набагато 

об´ємніший термін, мовно доступний передусім для слов ´янських богословів  –  пор І,1,5. (МК) 
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еклезіологічні й канонічні наслідки, які витікають із сакраментальної природи 

Церкви. Тому що Євхаристія, у світлі Троїчного таїнства, становить критерій 

церковного життя як цілого, як інституційні структури видимо відображають 

таїнство цього koinonia ? Тому що єдина і свята Церква є здійснена в двоякий 

спосіб, як у кожній місцевій Церкві, що відправляє Євхаристію, так і водночас у 

koinonia всіх Церков, як життя Церков являє цю сакраментальну структуру ?  

4. Єдність і численність, відношення між єдиною Церквою і багатьма місцевими 

Церквами, це конститутивне відношення Церкви, також ставить питання 

відношення між владою, притаманною кожній церковній інституції, і 

синодальністю, котра витікає з таїнства Церкви як сопричастя. Тому що терміни 

„влада" і „синодальність" покривають дуже широку сферу, ми розпочнемо 

визначаючи спосіб, як ми їх розуміємо.30  

І. Основи синодальності і влади 

1. Синодальність 

5. Термін конціліарність чи синодальність (conciliarity or synodality) походить від 

слова «собор» (synodos грецькою мовою, concilium латинською мовою), котре насамперед 

означає зібрання єпископів, що здійснюють особливу відповідальність. Проте можна 

також взяти термін в об'ємнішому значенні, відносячи до всіх членів Церкви (пор. 

російський термін соборность). Відповідно ми перш за все повинні говорити про 

синодальність як таку, що означає, що кожен член Тіла Христового силою Хрещення має 

його чи її місце і власну відповідальність у євхаристійному koinonia (communio 

латинською мовою). Синодальність відображає Троїчне таїнство і в ньому знаходить свою 

останню основу. Три особи Святої Трійці є „перелічені", як каже св. Василій Великий 

(Про Святого Духа, 45), без означення як „друга" чи „третя" особа, маючи на увазі якесь 

применшення чи підпорядкування. Подібно, також існує порядок (taxis) між місцевими 

Церквами, що однак не має на увазі нерівності в їхній церковній природі.   

 6. Євхаристія являє троїчне koinonia, здійснене у вірних як органічна єдність 

багатьох членів, кожен з яких має харизму, службу чи власне служіння, необхідне в їхній 

розмаїтості й різноманітності для розбудови всіх у одному церковному Тілі Христовому 

(пор. 1 Кор 12, 4-30). Всі покликані, зобов'язані й підзвітні - кожен у різний, хоча й не 

менш дійсний спосіб - у загальному виконанні дій, котрі, через Святого Духа, роблять 

присутнім у Церкві служіння Христа, „дороги, істини й  життя" (Ів 14,6). У цей спосіб  

таїнство спасительного koinonia з Благословенною Трійцею є здійснене в людстві.  

 7. Ціла громада й кожна особа в ній є носієм „свідомості Церкви" (ekklesiastike 

syneidesis), як її називає грецьке богослов'я, sensus fidelium у латинській термінології. 

Силою Хрещення і Миропомазання кожний член Церкви здійснює форму влади в Тілі 

                                                 
30

 Православні учасники вважали за необхідне наголосити, що вживання термінів „Церква", „вселенська 

Церква", „неподільна Церква" і „Тіло Христове" в цьому документі й у подібних документах, випрацьованих 

Спільною Комісією, в жодний спосіб не підриває саморозуміння Православної Церкви як єдиної, свято ї, 

соборної й апостольської Церкви, про яку говорить Нікейський символ віри. З католицької точки зору, 

застосовується ця сама самосвідомість: єдина свята, католицька й  апостольська Церква „перебуває в 

Католицькій Церкві" (Lumen gentium 8); це не виключає признання, що елементи правдивої Церкви є  

присутні поза Католицькою спільнотою (пор. там само). 
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Христовому. У цьому розумінні, всі вірні (і не лише єпископи) є відповідальними за віру, 

ісповідану при їхньому Хрещенні. Нашим загальним вченням є, що народ Божий, 

прийнявши „помазання, котре походить від Святого" (1 Ів 2,20 і 27), у сопричасті з своїми 

пастирями, не може помилятися у справах віри (пор. Iв 16,13).   

 8. Проголошуючи віру Церкви й пояснюючи норми християнської поведінки, 

єпископи божественною постановою мають особливе завдання. „Як наслідники апостолів, 

єпископи відповідальні за сопричастя в апостольській вірі та за вірність вимогам життя в 

дотриманні Євангелія" (Валамський документ, n. 40).     

 9. Собори є головним способом, у який здійснюється сопричастя м іж єпископами 

(пор. Валамський документ, n. 52). Адже „прив'язаність до апостольського сопричастя 

зв'язує всіх єпископів, пов'язуючи episkope місцевих Церков із Збором Апостолів. Вони 

також утворюють збір, вкорінений Духом у „раз і назавжди" апостольської групи, єдиного 

в своєму роді свідка віри. Це означає не тільки, що вони повинні бути з'єднані між собою 

у вірі, любові, місії, примиренні, але що вони мають спільними цю саму відповідальність і 

цю саму службу Церкві (Мюнхенський документ, III, 4).    

 10. Цей синодальний вимір церковного життя належить до її глибинної природи. 

Потрібно сказати, що він заснований у волі Христовій для його народу (пор. Мт 18,15- 

20), навіть якщо його канонічні реалізації неминуче визначені історією та суспільним, 

політичним і культурним контекстом. Визначений таким чином, синодальний вимір 

Церкви потрібно знаходити на трьох рівнях церковного сопричастя, місцевому, 

регіональному і вселенському: на місцевому рівні довіреної єпископові єпархії; на 

регіональному рівні групи місцевих Церков з їхніми єпископами, які „визнають, хто є 

першим між ними самими" (Апостольський Канон 34); і на вселенському рівні, де ці, що є 

першими (protoi) в різних регіонах, разом із усіма єпископами, співпрацюють у цьому, що 

заторкує сукупність Церкви. Також на цьому рівні, protoi мають визнати, хто є першим 

між ними самими.          

 11. Церква існує в багатьох і різних місцях, що являє її католицькість. Будучи 

«католицькою», вона є живим організмом, Тілом Христовим. Кожна місцева Церква, коли  

вона є в сопричасті з іншими місцевими Церквами, є виявом єдиної й неподільної Церкви 

Божої. Отже, бути «католицьким» означає бути в сопричасті з єдиною Церквою всіх часів 

і всіх місць. Саме тому розрив євхаристійного сопричастя означає порушення однієї з 

суттєвих ознак Церкви, її католицькості.  

2. Влада   

12. Коли говоримо про владу, то вказуємо на exousia31, як вона описана в Новому 

Завіті. Влада Церкви походить від її Господа і Глави, Ісуса Христа. Прийнявши свою 

владу від Бога Отця, Христос після Воскресіння поділився нею, через Святого Духа, з 

апостолами (пор. Iв 20,22). Через апостолів вона була передана єпископам, їхнім 

наслідникам, і через них цілій Церкві. Господь наш Ісус Христос здійснював цю владу 

різноманітними способами, через яку, до свого есхатологічного сповнення (пор. 1 Кор 15, 

24-28), Царство Боже являє само себе світові: навчаючи (пор. Мт 5,2; Лк 5,3); здійснюючи 

чуда (пор. Мк 1,30-43; Мт 14,35 - 36); виганяючи нечистих духів (пор. Мк 1,27; Лк 4,35-

36); у прощенні гріхів (пор. Мк 2,10; Лк 5,24); й у веденні його учнів на шляхи спасіння 
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 Гр. «влада, спроможність, право, багатство». 
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(пор. Мт 16,24). Відповідно до мандату, прийнятого від Христа (пор. Мт 28,18-20), 

здійснення влади, властивої апостолам і потім єпископам включає голошення і навчання 

Євангелія, освячення через Тайни, особливо Євхаристію, і душпастирське керівництво 

тими, хто вірує (пор. Лк 10,16).         

 13. Влада в Церкві належить самому Ісусові Христові, єдиному Главі Церкви (пор. 

Еф 1,22; 5,23). Його Святим Духом Церква як його Тіло поділяє його владу (пор. Ів 20,22-

23). Влада в Церкві має за свою мету зібрання сукупності людства до Ісуса Христа (пор. 

Еф 1,10; Ів 11,52). Влада, пов'язана з благодаттю, прийнятою у свяченні, не є приватним 

володінням тих, хто її приймають, ні чимось делегованим громадою; радше вона є даром 

Святого Духа, призначеним для служіння (diakonia) громаді та ніколи не здійснюється 

поза нею. її здійснення включає участь цілої громади, тоді як єпископ є у Церкві й Церква 

у єпископі (пор. св. Кипріан, Ер. 66,8).        

 14. Здійснення влади, виконуване в Церкві, в ім'я Христове і силою Святого Духа, 

мусить, у всіх його формах і на всіх рівнях, бути служінням (diakonia) любові, яким було 

Христове (пор. Мк 10,45; Ів 13,1-16). Влада, про яку ми говоримо, тому що вона виражає 

божественну владу, може існувати в Церкві тільки в любові між тим, хто її здійснює і 

тими, які їй піддані. Отже, це влада без панування, без фізичного чи морального примусу. 

Тому що вона є участю в ехousia розп'ятого і піднесеного Господа, якому була дана вся 

влада на небі й на землі (пор. Мт 28.18), вона може й мусить вимагати послуху. Водночас, 

через Воплочення і Хрест, вона є докорінно відмінною від вождів націй і великих світу 

цього (пор. Лк 22,25-27). Тоді як ця влада певно довірена людям, які через слабкість і гріх 

часто є в спокусі зловживати нею, незважаючи на це за її правдивою природою 

євангельська ідентифікація між владою і службою становить фундаментальну норму для 

Церкви. Для християн, правити є служити. При цьому здійснення і духовна дієвість 

церковної влади забезпечуються вільною згодою та добровільною співпрацею. На 

особовому рівні це перекладається у послух владі Церкви, щоб слідувати Христові, який 

любо був послушний Отцеві навіть до смерті і смерті на хресті (пор. Флп 2,8).  

 15. Влада всередині Церкви заснована на Слові Божому, присутньому й живому в 

громаді учнів. Святе Письмо є об'явлене Слово Боже, як Церква, присутня й активна 

всередині нього через Святого Духа, встановила його в живому Переданні ( the living 

Tradition), прийнятому від апостолів. У серці цього Передання є Євхаристія (пор. 1 Кор 

10,16-17; 11,23-26). Авторитет Святого Письма виводиться з факту, що воно є Слово Боже, 

яке, читане в Церкві й Церквою, передає Євангеліє спасіння. Через Святе Письмо Христос 

звертається до зібраної громади і серця кожного вірного. Церква, через Святого Духа 

присутня всередині нього, автентичне інтерпретує Письмо, відповідаючи на потреби часів 

і місць. Постійний звичай соборів інтронізувати Євангелія всередині зібрання як засвідчує 

присутність Христа в його слові, котре як є неминучим пунктом посилання для всіх їхніх 

дискусій і рішень, так і водночас підтверджує владу Церкви інтерпретувати це Слово 

Боже.            

 16. В своїй божественній Ікономії Бог хоче, щоб його Церква мала структуру, 

спрямовану на спасіння. До цієї суттєвої структури належать визнавана віра і Тайни , 

відправлювані в апостольському наслідстві. Влада в церковному сопричасті прив'язана до 

цієї суттєвої структури: її здійснення регульоване канонами і статутами Церкви. Деякі з 

цих приписів можуть застосовуватися в різний спосіб відповідно до потреб церковного 

сопричастя в різних часах і місцях, за умови що завжди поважається суттєва структура 
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Церкви. Таким чином, так само як сопричастя в Тайнах має за передумову сопричастя в 

цій самій вірі (пор. Барійський документ, nn. 29 -33), то також, щоб було повне церковне 

сопричастя, між нашими Церквами мусить бути взаємне визнання канонічного 

законодавства в його легітимному різноманітті.  

II. Трояке здійснення синодальності і влади  

17. Вказавши на основу синодальності й влади у Церкві, та відмітивши складність 

змісту цих термінів,  мусимо тепер відповісти на наступні питання: Як інституційні 

елементи Церкви видимо виражають і служать таїнству koinonia ? Як канонічні структури 

Церков виражають своє сакраментальне життя ? З цією метою ми розрізнили між трьома 

рівнями церковних інституцій: місцевої Церкви навколо її єпископа; регіону, що включає 

кілька сусідніх місцевих Церков; і цілої населеної землі (oikoumene), який охоплює всі 

місцеві Церкви. 

1. Місцевий рівень 

18. Церква Божа існує там, де є громада, зібрана разом у Євхаристії, очолювана, 

прямо чи через його пресвітерів, єпископом, законно висвяченим у апостольське 

наслідство, що навчає віри, прийнятої від апостолів, у сопричасті з іншими єпископами та 

їхніми Церквами. Плодом цієї Євхаристії й цього служіння є збирати до автентичного 

сопричастя віри, молитви, післанництва, братерської любові і взаємної допомоги всіх тих, 

що прийняли Духа Христового в Хрещенні. Це сопричастя є рамкою, в якій здійснюється 

вся церковна влада. Сопричастя є критерієм для її здійснення.   

 19. Кожна місцева Церква має за місію, благодаттю Божою бути місцем, де 

служиться Богові й віддається честь, де проповідується Євангеліє, де відправляються 

Тайни, де вірні намагаються полегшити нещастя світу, і де кожний вірний може знайти 

спасіння. Вона є світло світу (пор. Мт 5,14-16), закваска (пор. Мт 13,33), священича 

громада Божа (пор. 1 Пт 2,5 і 9). Канонічні норми, які нею керують, мають за мету 

забезпечити цю місію.          

 20. Силою того правдивого Хрещення, котре зробило його чи її членом Христа, 

кожна охрещена особа покликана, відповідно до дарів єдиного Святого Духа, служити 

всередині громади (пор. 1 Кор 12,4-27). Таким чином через сопричастя, через яке всі 

члени є в служінні один одному, місцева Церква появляється вже „синодальною" чи 

„конціліарною" в її структурі. Ця „синодальність" не показується сама тільки у відносинах 

солідарності, взаємної підтримки й доповнення, які різноманітні висвячені служіння 

мають між собою. Певно, пресвітерій є радою єпископа (пор. св. Ігнатій Антіохійський, 

До Траллан, 3), і диякон є його „правою рукою" (Didaskalia Apostolorum, 2, 28, 6), так що, 

відповідно до рекомендації св. Ігнатія Антіохійського, все нехай буде чинене в згоді (пор. 

До Ефесян, 6). Проте синодальність також включає всіх членів громади в послусі 

єпископові, який є protos32 і глава (kephale) місцевої Церкви, потрібний церковному 

сопричастю. Додержуючись Східних і Західних передань, активна участь мирянства, як 

чоловіків, так і жінок, монашества і висвячених осіб, здійснюється в єпархії та парафії 

через численні форми служіння й післанництва.      

 21. Харизми членів громади мають своє походження в єдиному Святому Дусі, і є 

                                                 
32

 Гр. „перший» - носій примату, примас.  
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спрямовані на благо всіх. Цей факт проливає світло на як на вимоги, так і границі влади 

кожного в Церкві. Не повинно бути ні пасивності, ні підміни функцій, ні неповаги, ні 

панування одного над іншим, Всі харизми й служіння в Церкві сходяться в єдність під 

служінням єпископа, який служить сопричаетю місцевої Церкви. Всі покликані бути 

оновленими Святим Духом у Тайнах і відповідати в постійному покаянні (metanоіа), так 

щоб їхнє сопричастя в істині й любові було забезпечене. 

2. Регіональний рівень 

22. Тому що Церква об'являє, що вона є католицькою в synaxis місцевої Церкви, ця 

католицькість мусить правдиво являти себе в сопричасті з іншими Церквами, які 

ісповідують цю саму апостольську віру й поділяють цю саму базову церковну структуру, 

починаючи з найближчих, силою їхньої спільної відповідальності за післанництво в цьому 

регіоні, який є їхнім (пор. Мюнхенський документ, III, 3 і Валамський документ, nn. 52 і 

53). Сопричастя між Церквами є виражене у висвяченні єпископів. Це висвячення 

проводиться відповідно до канонічного порядку трьома чи більше єпископами,  або 

щонайменше двома (пор. Нікея І, Канон 4), котрі діють в ім'я спільноти єпископів і народу 

Божого, самі прийнявши їхнє служіння від Святого Духа покладанням рук в 

апостольському наслідстві. Коли це виконано у відповідності з канонами, забезпечене 

сопричастя між Церквами в правдивій вірі, Тайнах і церковному житті, і також живе 

сопричастя з попередніми поколіннями.        

 23. Таке дієве сопричастя між кількома місцевими Церквами, тоді як кожна є 

Католицькою Церквою в окремому місці, виражалося певними практиками: участю  

єпископів сусідніх престолів у висвяченні єпископа для місцевої Церкви; запрошенням 

єпископа з іншої Церкви співслужити у synaxis місцевої Церкви; запрошенням, 

висловленим вірним від цих інших Церков, брати участь у євхаристійному столі; обміном 

листами з приводу свячення; і наданням матеріальної допомоги.    

 24. Один канон, прийнятий на Сході й на Заході, виражає відношення між 

місцевими Церквами регіону: „Єпископи кожної провінції (ethnos) мають визнати одного, 

який є першим (protos) між ними, і вважати, що він є їхнім главою (kephale), і не чинити 

чогось важливого без його згоди (gnome); нехай кожний єпископ чинить лише те, що 

заторкує його власну єпархію (paroikia) і її залежні території. Але перший (protos) не може 

чинити чогось без згоди всіх. Адже в цей спосіб одностайність (homonoia) переможе, і Бог 

буде прославлений через Господа в Святому Дусі" (Апостольський Канон 34).  

 25. Ця норма, котра з'являється в кількох формах у канонічному переданні, пасує 

до всіх відносин між єпископами регіону, або провінції, митрополії, чи патріархату. Її 

практичне застосування може бути знайдене на синодах чи соборах провінції, регіону чи 

патріархату. Факт, що склад регіонального синоду завжди є суттєво єпископським, навіть 

якщо він включає інших членів Церкви, відкриває природу синодальної влади. Тільки 

єпископи мають вирішальний голос. Влада синоду опирається на саму природу 

єпископського служіння, і являє колегіальну природу єпископату в служінні сопричастю 

Церков.            

 26. А синод (або собор) сам по-собі означає участь усіх єпископів регіону. Він 

керується принципом консенсусу й одностайності (homonoia), який позначений 

євхаристійним співслужінням, як вказано кінцевим славослов'ям вищезгаданого 

Апостольського Канону 34. Однак залишається той факт, що кожний єпископ у своїй 
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пастирській опіці є суддею, і є відповідальний перед Богом за справи його власної єпархії 

(пор. св. Кипріан, Ер. 55,21); таким чином, він є охоронцем католицькості  його місцевої 

Церкви, і мусить завжди вважати на те, щоб сприяти католицькому сопричастю з іншими 

Церквами.           

 27. Виходить, що регіональний синод або собор не має влади над іншими 

церковними регіонами. Тим не менше, обмін інформацією та консультації між 

представниками кількох синодів є виявом католицькості й братерської взаємної підтримки 

і любові, котрі повинні бути правилом між усіма місцевими Церквами, для більшої 

спільної користі. Кожний єпископ є відповідальний за цілу Церкву разом із усіма його 

колегами в одному й тому самому апостольському післанництві.     

 28. У цей спосіб кілька церковних провінцій дійшли до того, щоб посилити їхні 

зв'язки спільної відповідальності. Це було одним із фактор ів, що спричинили підйом 

патріархатів у історії наших Церков. Патріархальні синоди керуються цими самими 

еклезіологічними принципами і цими самими канонічними нормами як провінційні 

синоди.           

 29. В наступні століття як на Сході, так і на Заході розвинулися певні нові 

конфігурації сопричастя між місцевими Церквами. Нові патріархати й автокефальні 

Церкви були засновані на Християнському Сході, і в Латинській Церкві недавно виник 

особливий зразок угрупувань єпископів, єпископські конференції. Ці з еклезіологічної 

точки зору не є лише адміністративними підвідділами: вони виражають духа сопричастя в 

Церкві, водночас поважаючи різноманіття людських культур.     

 30. Дійсно, регіональна синодальність, що б вона не описувала, і канонічні приписи 

демонструють, що Церква Божа не є сопричастям осіб місцевих Церков, відрізаним від 

їхнього людського коріння. Бо вона є спільнота спасіння і через це спасіння „відновлення 

створіння" (пор. св. Iриней, Adv. Haer. 1,36,1), вона охоплює людську особу в усьому, що 

прив‟язує його чи її до людської дійсності як створеної Богом. Церква є не тільки зібрання 

індивідуумів; вона утворена з спільнот із різними культурами, історіями та соціальними 

структурами.           

 31. В угрупуванні місцевих Церков на регіональному рівні католицькість 

з'являється в її правдивому світлі. Вона є виразом присутності спасіння не в 

нерозрізненому всесвіті, а в людстві як Бог його створив і приходить спасти його. У 

таїнстві спасіння людська природа є водночас прийнята в повноті й зцілена від того, що 

гріх влив у неї шляхом самовдоволеності, гордості, недовіри іншим, агресивності, 

заздрості, недоброзичливості, фальші й ненависті. Церковне koinonia є дар, яким все 

людство є пов'язане разом, у Дусі воскреслого Господа. Ця єдність, створена Духом, 

далека від того, щоб опускатися до одноманітності, вимагає і таким чином охороняє – та, 

в певний спосіб, посилює - різноманітність і особливість.  

3. Вселенський рівень 

32. Кожна місцева Церква є в сопричасті не лише з сусідніми Церквами, а і з 

сукупністю місцевих Церков, з присутніми тепер у світі, з тими, що були від початку і 

тими, що будуть у майбутньому та з Церквою, котра вже у славі. Згідно з волею 

Христовою, Церква є одна і неподільна, ця сама завжди і в кожному місці. Обидві сторони 

ісповідують у Нікео-Константинопольській ісповіді віри, що Церква є єдина і католицька, 

її католицькість охоплює не лише різноманіття людських спільнот, а також їхню 
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фундаментальну єдність.          

 33. Отже, ясно, що одна й ця сама віра має бути ісповідувана і жита в усіх місцевих 

Церквах, ця сама єдина Євхаристія має бути відправлювана всюди і одне й це саме 

апостольське служіння має бути в дії у всіх спільнотах. Місцева Церква не може 

видозмінювати ісповідь віри, сформульовану Вселенськими соборами, хоча Церква 

повинна завжди „давати належні відповіді на нові проблеми, відповіді, котрі опираються 

на Письмо і є в згоді й суттєвій безперервності з попередніми виразами догматів" 

(Барійський документ, n. 29). В однаковий спосіб місцева Церква не може перемінювати 

фундаментальний пункт щодо форми служіння одностороннім рішенням, і жодна місцева 

Церква не може відправляти Євхаристію у навмисному відокремленні від інших місцевих 

Церков, не порушуючи серйозно церковне сопричастя. В усіх цих справах заторкуються 

самі узи сопричастя - таким чином, ціле буття Церкви. 34. Саме через це сопричастя всі 

Церкви через канони регулюють все, що відноситься до Євхаристії і Тайн, служіння і 

свячення, та передавання (paradosis) і навчання віри. Ясно, чому в цій царині потрібні 

канонічні правила і дисциплінарні норми.      

 35. На протязі історії, коли виникали серйозні проблеми, що заторкували 

вселенське сопричастя і одностайність між Церквами - або щодо автентичної інтерпретації 

віри, або служінь і їх відношення до цілої Церкви, загальної дисципліни, якої вимагає 

вірність Євангелію - прибігали до Вселенських соборів. Ці собори були Вселенськими не 

лише тому що вони збирали разом єпископів з усіх регіонів і особливо п'яти великих 

престолів, Риму, Константинополя, Александрії, Антіохії і Єрусалиму, відповідно до 

древнього порядку (taxis). Це було також тому, що їхні урочисті рішення у царині вчення і 

їхні спільні формулювання віри, особливо щодо вирішальних пунктів, є зобов'язуючими 

для всіх Церков і всіх вірних, для всіх часів і всіх місць. Саме тому рішення Вселенських 

соборів залишаються нормативними.       

 36. Історія Вселенських соборів показує, що потрібно вважати їхніми особливими 

ознаками. Ця справа потребує подальших студій у нашому майбутньому діалозі, 

враховуючи еволюцію церковних структур протягом недавніх століть на Сході і Заході.

 37. Вселенськість рішень собору визнається через процес засвоєння довгої чи 

короткої тривалості, відповідно до якого народ Божий як цілий - засобами 

розмірковування, розрізнення, обговорення і молитви - визнає у цих рішеннях єдину 

апостольську віру місцевих Церков, яка завжди була цією самою і вчителями (didaskaloi) й 

охоронцями котрої є єпископи. Цей процес засвоєння по-різному інтерпретується на Сході 

і Заході згідно з їхніми відповідними канонічними переданнями .   

 38. Отже, конциліарність чи синодальність означає набагато більше, ніж зібраних 

єпископів. Вона включає також їхні Церкви. Перші є носіями і висловлюють віру 

останніх. Рішення єпископів мають бути прийняті в життя Церков, особливо в їхнє 

літургійне життя. Кожний Вселенський собор, сприйнятий як такий, у повному і 

властивому значенні відповідно є виявом і службою сопричастю цілої Церкви.  

 39. Інакше, ніж єпархіальні і регіональні синоди, Вселенський собор не є 

„інституцією", частота якої може бути регульована канонами; він є радше „подія", kairos, 

натхнена Святим Духом, який веде Церкву так, щоб породжувати всередині неї інституції, 

котрих вона потребує і які відповідають її природі. Ця гармонія між Церквою і соборами є 

такою глибинною, що навіть після розколу між Сходом і Заходом, котрий зробив 

неможливим проведення Вселенських соборів у строгому значенні терміну, обидві Церкви 
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продовжували проводити собори, коли б не виникали серйозні кризи. Ці собори збирали 

разом єпископів місцевих Церков у сопричасті з Римським Престолом і, хоча й розуміючи 

в інший спосіб, відповідно з Константинопольським престолом. У Римській Католицькій 

Церкві деякі з цих соборів, проведених на Заході, вважалися Вселенськими. Ця ситуація, 

котра зобов'язувала обидві сторони християнства скликати собори, властиві кожній із них, 

сприяла незгодам, які причинялися до взаємного відчуження. Потрібно вишуковувати 

засоби, які дозволять відновити екуменічний консенсус.    

 40. Протягом першого тисячоляття вселенське сопричастя Церков у звичайному 

перебізі подій утримувалося через братерські відносини між єпископами. Ці відносини, 

між самими єпископами, між єпископами і їхніми відповідними protoi, і також між самими 

protoi у канонічному порядку (taxis), засвідченому древньою Церквою, живили і 

консолідували церковне сопричастя. Історія передає консультації, листи і апеляції до 

значних престолів, особливо до Римського, котрі яскраво виражають солідарність, що 

створює koinonia. Канонічні приписи, такі як включення імен єпископів головних 

престолів у диптихи і повідомлення ісповіді віри іншим патріархам з приводу виборів, є 

конкретними виразами koinonia.        

 41. Обидві сторони погоджуються, що цей канонічний taxis був визнаний усіма в 

еру нерозділеної Церкви, Далі, вони погоджуються, що Рим, як Церква, що „головує в 

любові“, згідно з фразою св. Ігнатія Антіохійського (До Римлян, Пролог), займав перше 

місце в taxis, та що Римський єпископ тому був protos між патріархами. Проте вони 

розходяться щодо інтерпретації історичних доказів з цієї ери щодо прерогатив Римського 

єпископа як protos, справа, яка вже в першому тисячолітті розумілася по-різному. 

 42. Синодальність на вселенському рівні, здійснювана на Вселенських соборах, 

включає активну роль Римського єпископа як protos єпископів великих престолів, в 

одностайності зібраних єпископів. Хоча Римський єпископ не скликав Вселенські собори 

ранніх століть і ніколи особисто не головував над ними, тим не менше він був тісно 

залучений у процес прийняття рішень соборами.     

 43. Примат і синодальність є взаємозалежними. Саме тому примат на різних рівнях 

життя Церкви, місцевому, регіональному і вселенському, мусить завжди бути осмислений 

у контексті синодальності, і так само синодальність у контексті примату. Щодо примату 

на різних рівнях, ми бажаємо підтвердити наступні пункти:     

  1. Примат на всіх рівнях є практикою, твердо заснованою в канонічному 

переданні Церкви.           

  2.  Тоді як факт примату на вселенському рівні прийнятий Сходом і 

Заходом, існують різниці розуміння відносно способу, в який він має здійснюватися, і 

також з огляду на його біблійні й богословські основи.      

 44. В історії Сходу і Заходу, принаймні до дев'ятого століття, був визнаний ряд 

прерогатив, завжди в контексті синодальності, відповідно до умов часів, для protos чи 

kephale на кожному з встановлених церковних рівнів: місцево, для єпископа як protos його 

єпархії щодо його пресвітерів і народу; регіонально, для protos кожної митрополії щодо 

єпископів його провінції, та для protos кожного з п'яти патріархатів відносно 

митрополитів кожної області; й на вселенському рівні для Римського єпископа як protos 

між патріархами. Це розрізнення рівнів не применшує сакраментальної рівності кожного 

єпископа чи католицькості кожної місцевої Церкви. 
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Закінчення  

45. Для питання ролі Римського єпископа у сопричасті всіх Церков  залишається 

вивчатися в більшій глибині. Що є специфічною функцією єпископа „першого престолу" в 

еклезіології koinonia та з огляду на те, що ми сказали про синодальність і владу в даному 

тексті ? Як треба розуміти і жити вчення Першого і Другого Ватиканських соборів про 

вселенський примат у світлі церковної практики першого тисячоліття ? Це вирішальні 

питання для нашого діалогу та для наших надій відновити повне сопричастя між нами.

 46. Ми, члени Спільної Міжнародної Комісії для Богословського Діалогу між 

Римською Католицькою Церквою і Православною Церквою, переконані, що вища заява 

про церковне сопричастя, синодальність і владу представляє позитивний і значний 

прогрес у нашому діалозі, та що вона надає міцну основу для майбутньої дискусії питання 

примату на вселенському рівні в Церкві. Ми свідомі, що мають бути вияснені багато 

важких питань, але ми надіємося, що підтримані молитвою Ісуса „Щоб всі були одно ... 

так щоб увірував світ" (Ів 17,21), та в послуху до Святого Письма, ми зможемо будувати 

на вже досягнутому порозумінні. Знову твердячи й ісповідуючи „один Господь, одна віра, 

одне Хрещення" (Еф 4,5), ми віддаємо славу Богові Святій Трійці, Отцю, Сину і Святому 

Духові, котрий зібрав нас разом.  
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9. Пафоське комюніке, 22 жовтня 2009 р. 

 
Спільна міжнародна комісія для богословського діалогу між 

Римо-Католицькою та Православною Церквою 
11 пленарна сесія 

Пафос, Кіпр, 16-23 жовтня 2009 р. 
КОМЮНІКЕ 

 

Одинадцята зустріч Спільної Міжнародної Комісії для Богословського Діалогу між 

Православною Церквою і Римською Католицькою Церквою відбулася в Пафосі, Кіпр, у 

місті з багатою історією, котре приймало трьох апостолів – Павла, Варнаву і Марка. 

Зустріч відбулася 16-23 жовтня 2009 р., а її щедрим і братнім господарем була Кіпрська 

Православна Церква. Були присутніми двадцять католицьких членів; декілька не змогли 

взяти участь. Були представлені всі Православні Церкви, за винятком Болгарського 

Патріархату, тобто Вселенський Патріархат, Александрійський Патріархат, Антіохійський 

Патріархат, Єрусалимський Патріархат, Московський Патріархат, Сербський Патріархат, 

Румунський Патріархат, Грузинський Патріархат, Кіпрська Церква, Грецька Церква, 

Польська Церква, Албанська Церква та Церква Чеських Земель і Словаччини.   

Комісія працювала під керівництвом своїх двох співголів, кардинала Вальтера 

Каспера і митрополита Івана (Джона) Пергамонського, яким допомагали два 

співсекретарі, митрополит Геннадій (Ґеннадіос) Сассімський (Вселенський Патріархат) і 

монсіньйор Елевтеріо Ф. Фортіно (Понтифікальна Рада для Сприяння Християнській 

Єдності).  

На першому засіданні в суботу 17-го жовтня Комісію дуже тепло привітав 

господар, митрополит Пафоський Георгій, який наголосив на важливості проведення 

зустрічі в цьому апостольському місті, знаменитому в історії не лише цього острова, а й 

цілого християнства.     

В суботу 17-го жовтня, католицькі учасники відправили Євхаристію в римо-

католицькій церкві Святого Хреста, Нікосія, при чому головував кардинал Вальтер Каспер 

у присутності православних членів. У своїй проповіді він висловив вдячність католицької 

делегації Кіпрській Церкві й особливо митрополитові Георгієві Пафоському за його 

гостинність, та наголосив, що дух покори й любові повинен переважати в праці Спільної 

Комісії, підкреслюючи слова Господні: «Хто хоче бути першим поміж вами, нехай 

зробиться рабом усіх» (Мр 10,44). В неділю, 18 жовтня, православні члени відправили 

Божественну Літургію в Церкві Фанеромені, Нікосія, причому головував Його Блаженство 

архиєпископ Кіпрський Хрісостомос, у присутності католицьких членів. Звертаючись до 

присутніх, архиєпископ Хрісостомос заявив: «Сьогодні разом із усіма іншими 

Православними Церквами ми підкреслюємо наше тверде наполягання на встановлених 

базових полюсах еклезіальної свідомості першої тисячі років історичного життя Церкви. 

Вселенські Собори і великі отці першого тисячоліття є гарантією автентичної 

богословської інтерпретації таїнства божественної ікономії в Христі, та його непідробного 

досвідчення вірними в таїнстві Церкви, яке під проводом Святого Духа розширює 

постійну й живу присутність Ісуса Христа в світі, до кінця часу.»       
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Після цього співголовуючих, кардинала Вальтера Каспера і митрополита 

Пергамонського Івана, разом із митрополитом Сассімським Геннадієм, кардиналом 

Леонардо Сандрі, митрополитом Константіо-Фамаґустським Василієм і архієпископом 

Роландом Міннератом (Minnerath), у президентському палаці привітав президент Кіпру, 

пан Дімітріс Христофіас, який виразив свою надію на продовження цього важливого 

діалогу у ще розділеному, як і сам Кіпр, світі, та висловив свої добрі побажання поступу 

до сопричастя між двома Церквами в майбутньому.    

Члени комісії відвідали Візантійський Музей і мали офіційний ланч в 

архиєпископії, запропонований Й. Б. архієпископом Хрісостомосом.  

Після обіду члени відвідали метохіон (подворіє) Киккійського (Kykkos) монастиря, 

їх дуже тепло привітав ігумен, митрополит Киккійсько-Тиллірійський та митрополит Ісая 

Тамассо-Орінійський. Пізніше ввечері митрополит Константіо-Фамаґустський Василій 

був господарем на офіційному діннері в митрополії у Паралімні. На протязі тижня члени 

також відвідали монастир св. Неофіта і Св. Павла в Пафосі - місце археологічних 

розкопок. 

У перший день зустрічі, як прийнято, римо-католицькі та православні члени 

зустрілися окремо, щоб скоординувати свою працю. Православне засідання дискутувало 

між іншими речами негативні реакції на діалог збоку певних православних кіл, й 

одностайно вважало їх цілковито необґрунтованими і неприйнятними, що надають хибну 

й оманливу інформацію. Всі православні члени Комісії ще раз підтвердили, що діалог 

продовжується за рішенням усіх Православних Церков і переслідується з вірністю Істині й 

Переданню Церкви. На думку католицького засідання, проект тексту був доброю основою 

для нашої праці, воно підтвердило намір продовжувати діалог із впевненістю і 

взаємодовірою, в послусі до Господньої волі.  

Як було вирішено на останньому пленарному засіданні в Равенні 2007 р., Комісія 

вивчала тему «Роль римського єпископа в сопричасті Церков у першому тисячолітті», на 

основі проекту тексту, підготованого Спільним Координаційним Комітетом, який 

збирався в Елунда, Кріт, Греція, останнього року. Під час цього пленарного засідання 

Комісія старанно розглянула й покращила проект тексту Спільного Координаційного 

Комітету, і вирішила завершити свою працю над текстом у наступному році, збираючи 

подальшу зустріч Спільної Комісії. Не було прийнято жодного рішення про кінцевий 

текст, і який текст не розповсюджувався б, він не є чинним.  

Було вирішено, що господарем 12-ої пленарної зустрічі буде кардинал Крістоф 

Шенборн у Відні, Австрія, 20-27 вересня 2010 р. 

Одинадцяте пленарне засідання завершилося православною Вечірнею у 

кафедральному соборі св. Теодора в Пафосі, після якої відбувся прийом, наданий 

митрополитом Георгієм.  

Зустріч Спільної Комісії була відзначена духом дружби і сповненої довіри 

співпраці. Члени Комісії високо оцінили щедру гостинність Кіпрської Церкви, і вони дуже 

пропонують справу діалогу, яка продовжується, молитвам вірних. 

 

Пафос, Кіпр, 22-го жовтня 2009 р. 
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10. Додаток: Папська Рада для Сприяння Єдності Християн - 

«Грецькі і латинські передання щодо ісходження Святого 

Духа», травень 1996 р.33 
 

У її першій заяві про «Таїнство Церкви і Євхаристії у світлі таїнства Святої 

Трійці», котра була одностайно прийнята 6-го липня 1982 р. в Мюнхені, Спільна 

Міжнародна Комісія для Богословського діалогу між Римо-католицькою і Православною 

Церквами згадала вікову проблему, яка існує між обома Церквами з огляду вічне начало 

Святого Духа. Тому що для Комісії ще не було можливим, займатися цією темою як такою 

в першій фазі діалогу, вона заявила: «Не хотячи вирішити тепер також ще труднощі, які 

піднімаються між Сходом і Заходом відносно відношення Сина і Духа, ми проте можемо 

спільно сказати, що цей Дух, який ісходить від Отця як єдиного джерела в Трійці (Ів 

15,26), став для нас Духом синівства (Рим 8,15), бо Він також є Духом Сина (Гал 4,6), і в 

особливий спосіб передається в Євхаристії, і то через Сина, на якому Він спочиває в часі й 

у вічності (Ів 1,32)» (1,6 в: Dokumente wachsender Übereinstimmung, Paderborn 1992, II, 

533).            

 Католицька Церква визнає соборову, екуменічну, нормативну й невідмінну 

чинність Символу, який грецькою мовою був ісповіданий Другим Вселенським собором 

381 року в Константинополі, як вираз однієї спільної віри Церкви й усіх християн. Жодна 

ісповідь віри, що може бути властивою особливому літургійному переданню, не може 

суперечити цьому виразові віри, як його навчала й ісповідувала неподілена Церква. 

 Цей символ визнає на основі Ів 15,26 Духа як „to2 e3k toy9 patro2w e3kporeyo1menon“ 

(«ісходящого від Отця»). Один Отець є началом безначальним (a3rxh2 a5narxow) обох інших 

осіб Трійці, єдиним джерелом (phgh1) як Сина, так і Святого Духа. Тому Святий Дух бере 

свій початок тільки з Отця (e3k mo1noy patro1w) у начальний, властивий і безпосередній 

спосіб34. Грецькі отці й весь християнський Схід говорили з огляду на це про «монархію35 

Отця», і також західне передання визнає, слідуючи св. Августинові, що Святий Дух бере 

свій початок від Отця principaliter, тобто як від начала (De Trinitate XV, 25,47: PL 42, 1094-

1095). У цьому розумінні обидва передання визнають, що «монархія Отця» означає, що 

Отець є єдиною причиною Трійці (ai3ti1a) або началом (principium) Сина і Святого Духа. 

 Це походження Святого Духа тільки від Отця як начала цілої Трійці називається 

грецьким переданням услід за каппадокійськими отцями e3kpo1reysiw. Дійсно, Григорій 

Назіанзійський Богослов характеризує відношення походження Духа від Отця своєрідним 

поняттям e3kpo1reysiw, і він відрізняє його від виходу (to2 proie1nai), який Син посідає разом 

із Духом: «Дух правдиво є Духом, який виходить від Отця (proio1n), не через походження, 

бо йдеться не про родження, а через e3kpo1reysiw» (Промова 39,12; Sources chrétiennes 358, 

c. 175). Навіть якщо св. Кирило Александрійський інколи використовує дієслово 

e3kporey1esuai щодо відношення походження Сина від Отця, він ніколи не застосовує його 

з огляду на відношення Духа до Сина (пор. коментар до св. Івана Х,2; PG 74, 910D; Ep 55, 

PG 77, 316D т. і.). Навіть для св. Кирила поняття e3kpo1reysiw на відміну від поняття 

«виходити» (proie1nai) може характеризувати лише відношення походження до 

                                                 
33

 Перекладено з німецького тексту в: L‟Osservatore Romano, Nr. 21/22, 24 Mai1996, 11-13. 
34

 Ці поняття застосовує св. Тома Аквінський у «Summa theologica“ Іа, q. 36, a. 3, 1um i 2um. 
35

 Гр. «єдиноначаліє» - М. К. 
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безначального начала Трійці: Отця.         

 З цієї причини православний Схід завжди відхиляв формулу to2 e3k toy9 Patro2w kai2 
toy9 Yi4oy9; так само Католицька Церква завжди відхиляла, щоб kai2 toy9 Yi4oy9 додавалося до 

e3k toy9 patro2w ek3poreyo1menon грецького тексту Нікео-Константинопольського символу, 

також при його літургійному вживанні латинянами. Між тим православний Схід відхиляє 

не всяке вічне відношення між Сином і Святим Духом у їхньому походженні від Отця. 

Святий Григорій Назіанзійський, великий свідок обох наших передань, роз‟яснює це 

проти Македонія, котрий поставив питання: «Чого, отже, бракує Святому Духові, щоб 

бути Сином, бо, якщо Йому не бракує нічого, то хіба не був би Він Сином ? – Ми кажемо, 

що Йому не бракує нічого, адже Богові не бракує нічого; але це різниця в об´явленні, якщо 

я можу так сказати, або у відношенні між ними (th9w pro2w a5llhla sxe1sevw dia1foron), яка 

обґрунтовує різницю в їхньому найменуванні» (Промова 31,9: Sources chrétiennes 250, сс. 

290 - 292).            

 Православний Схід висловлює однак це відношення в щасливий спосіб формулою 

dia2 toy9 Yi4oy9 ek3poreyo1menon (від Отця через Сина ісходящого). Вже св. Василій казав про 

Святого Духа: «Через Сина (dia2 toy9 Yi4oy9), котрий є одним, Він зв‟язаний з Отцем, і 

завершує собою блаженну й усякої хвали достойну Трійцю» (Basilius von Cäsarea, De 

Spiritu sancto / Über den Heiligen Geist 14 (45). Übers. u. eingel. Von H. J. Sieben, Freiburg 

1993 (FC 12) 211). Св. Максим Ісповідник каже: «У природний спосіб (fy1sei) Святий Дух 

у своєму бутті (kat 3 oy3si1an) суттєво (oy3sivdv9w) ісходить (ek3poreyo1menon) від Отця через 

родженого Сина (di 3 Yi4oy9 gennhue1ntow)» (Quaestiones ad Thalassium, LXIII: PG 672C). 

Знаходимо цю думку знову в св. Івана Дамаскина: „(o4 Path1r) a3ei2 h0n e0xvn e3j e4aytoy9 to2n 
ay3toy9 lo1gon, kai2 dia2 toy9 lo1goy9 ay3toy9 e3j e4aytoy9 to2 Pney9ma ay3toy9 ek3poreyo1menon“, що 

може бути перекладене як наступне: «Я кажу, що Бог завжди є Отцем, бо який завжди сам 

від себе має своє Слово і через Слово свого Духа, який від Нього ісходить» (Dialogus 

contra Manichaeos, 5: PG 94, 1512B, ed. B. Kotter, Berlin 1981, c. 354: пор. PG 94, 848 – 849 

A). Цей аспект троїчного таїнства визнав також перед зібраним 787 р. в Нікеї сьомим 

Вселенським собором святий Тарасій, патріарх Константинопольський; він розвиває 

символ так: „to2 Pney9ma to2 a7gion, to2 ky1rion kai2 zvopoio1n, to2 e3k toy9 Patro2w dia2 toy9 Yi4oy9 
ek3poreyo1menon“ (Mansi, XII, 1122D).        
 Це все вчення засвідчує фундаментальну троїчну віру, як її разом визнавали Схід і 

Захід у час отців. Тут ми маємо фундамент, який мусить служити для продовження 

сучасного богословського діалогу між католиками і православними.    

 Вчення про filioque мусить розумітися і викладатися Католицькою Церквою так, 

щоб воно не могло збудити видимості, начебто воно суперечить монархії Отця чи фактові, 

що Він є єдиним началом (a3rxh1, ai3ti1a) e3kpo1reysiw Духа. Справді, filioque має своє місце в 

богословському і мовному зв‟язку, який є відмінним від підтвердження єдиної монархії 

Отця, єдиного начала Сина і Духа. Воно повинно було наголошувати проти ще сильного 

на Заході аріанізму той факт, що Святий Дух посідає цю саму божественну природу як 

Син, не ставлячи між тим під питання єдину монархію Отця.      

 Ми представляємо автентичне повчальне значення filioque на основі троїчної віри 

символу, який був складений як ісповідь другим Вселенським Константинопольським 

собором. Ми подаємо цю авторизовану інтерпретацію, нав іть якщо ми свідомі недолугості 

людської мови у висловленні невимовного таїнства Святої Трійці, єдиного Бога, котре 

перевершує наші слова й думки.          
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 Католицька Церква інтерпретує filioque у відношенні до соборової і екуменічної, 

пормативної і невідмінної чинності ісповіді віри про вічне ісходження Святого Духа, як 

його в своєму символі визнав Вселенський Константинопольський собор 381 р. Цей 

символ був взятий до відома і прийнятий Римом аж із нагоди Вселенського 

Халкидонського собору в 451 році. Тим часом отці Церкви Заходу, як то св. Іларій, св. 

Амвросій, св. Августин і св. Лев Великий, котрі опираються на раніше латинське 

богословське передання, визнавали, що Святий Дух у вічний спосіб виходить від Отця і 

Сина (procedit).36            

 Тому що латинська Біблія (Вульґата і раніші латинські переклади) переклала Ів 

15,26 (para2 toy9 Patro2w e3kporey1etai) як qui a Patre procedit, латиняни переклали e3k toy9 
patro2w ek3poreyo1menon Нікео-Константинопольського символу як „ex Patre procedentem“ 

(Mansi VII, 112B). У цей спосіб постала мимоволі неправильна рівноцінність з огляду на 

вічне начало Духа між східним боослов´ям e3kpo1reysiw і латинським богословя´м processio.

 Грецьке e3kpo1reysiw означає лише відношення походження тільки до Отця як 

безначального начала Трійці. Натомість латинське processio є загальним поняттям, яке 

означує передавання єдиносущного божества Отця Синові і з Сином Святому Духові.37 

Тоді як латиняни визнавали Святого Духа „ex Patre procedentem“, вони імпліцитно могли 

також включити filioque, яке пізніше було розвинуте в їхній літургійній версії символу.  

 Filioque стало відомим на Заході від п´ятого століття з символу Quicumque (або 

Athanasianum, DH 75), потім з Толедських соборів у в ізіґотській Іспанії між 589 і 693 рр. 

(DH 470, 485, 490, 527, 568), щоб виділити троїчну єдиносущність. Якщо ці собори 

можливо і не ввели його в Нікео-Константинопольський символ, то воно знаходиться у 

                                                 
36

 Тертулліан на базі суттєвого зв´язку Отця із Сином і через Сина з Святим Духом заклав основи троїчного 

богослов´я в латинському переданні. «Христос каже про Духа: «Він бере від Мого» (Ів 16,14), як Він бере 

від Отця. Так зв'язок Отця з Сином і Сина з Утішителем робить трьох пов'язаними між собою: вони, що є 

однією дійсністю (unum), не є один (unus) через єдність суті і також не через числову єдність» (Adv. Praxean, 

XXV, 1-2). Це передавання божественної єдиносущності відповідно до троїчного порядку він висловлює 

дієсловом procedere (там само, VII,6). Це саме богослов´я знаходиться в Іларія Пуатійського, який каже 

щодо Отця: «Нехай я здобуду твого Духа, який бере своє  буття від Тебе через твого єдиного Сина» (De 

trinitate, XII: PL 10,471). Він вказує на це: «Якщо хтось вірує, що існує різниця між прийняттям від Сина (Ів 

16,15) і виходженням (procedere) від Отця (Ів 15,26), то все -таки встановлено з певністю, що це є одне і це 

саме, прийняття від Сина і прийняття від Отця» (там само, VIII, 20: PL 10,251 A).  У цьому розумінні 

передавання божества через вихід св. Амвросій Міланський як перший формулює filioque: «Коли Святий 

Дух виходить від Отця і Сина, Він не відокремлюється від Отця і не відокремлюється від Сина» (De Spiritu 

Sancto, I, 11, 120: PL 16,733A-762D). Проте св. Августин є обережним при розвитку богослов´я filioque, щоб 

зберегти монархію Отця всередині єдиносущного сопричастя Трійці. «Святий Дух виходить від Отц я як 

начала (principaliter) і через його позачасовий дар Синові, від Отця і Сина спільно (communiter)» (De 

Trin itate, XV, 25,47: PL 42,1095; St. Leo, Sermo LXXV, 3: PL 54,402; 2, там само 404).   
37

 Тертулліан як перший вживає дієслово procedere у розумінні, яке належиться Слову і Духові, настільки 

вони приймають божество від Отця: «Слово було породжене не чимось порожнім і суєтним, і Йому не 

бракує суті; Він, хто вийшов із такої (божественної) суті (processit) і зробив так багато (створених) сутей»  

(Adv. Praxean, VII, 6). Вслід за св. Амвросієм св. Августин підхоплює це загальніше уявлення про вихід: «Не 

все, що виходить, родиться, хоча все, що родиться, виходить» (Contra Maximinum, II, 14, 1: PL 42,770). 

Набагато пізніше св. Тома Аквінський вказує на те, що «в кожному виході, який не відбувається дозовні, 

передається божественна природа» (Summa theologica Ia, q. 27, a. 3, 2um). Для нього, як i для всього  

латинського богослов´я, котре застосовує поняття виходу для Сина та для Духа, родження є «виходом 

божественної особи у божественну природу» (там само, Ia, q. 43, a. 2,c), «бо Син вийшов від вічності, аби 

бути Богом» (там само). У подібний спосіб він підтверджує, що Святий Дух «як Син, приймає через свій 

вихід природу Отця» (там само, Ia, q. 35, a. 2,c). «Вислів вихід між усіма висловами, які  означають якесь 

походження, є найзагальнішим. Адже ми вживаємо вислів, щоб означити якесь походження; так (коли ми 

кажемо), що лінія виходить із пункту, промінь із сонця, річка з джерела, і так у будь -яких інших випадках. 

Тому з будь-чого іншого, яке означає походження, можна зробити висновок, що Святий Дух виходить із 

Сина» (там само, Ia, q. 36, a. 2,c).  
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ньому з певністю з кінця сьомого (восьмого ? – М. К.) століття, як засвідчують діяння 

соборів Аквілейсько-Фріульського в 796 р. (Mansi XIII, 836D настт.) та Аахенського в 809 

р (Mansi XIV, 17). Однак у дев`ятому столітті папа Лев ІІІ перед Карлом Великим вчинив 

опір цьому розвиткові символу, який спонтанно поширився на Заході, бо він був 

стурбований тим, щоб зберегти єдність із Сходом в ісповіді віри. Водночас він 

додержувався істини, яка міститься в filioque. Рим дозволив його в латинському 

літургійному формулюванні аж у 1014 році.        

 Подібне богослов´я розвинулося в часи отців у Александрії, воно походить від св. 

Атанасія. Як у латинському переданні, воно знайшло вираження через загальніше поняття 

для виходу (proie1nai); цей означує передавання божества Святому Духові від Отця і Сина 

у їхньому єдиносущному сопричасті: «Дух виходить від Отця і Сина (proei9si); очевидно, 

що Він є божественної суті, яка суттєво (oy3sivdv9w) є в них і з неї Він виходить (proio1n)» 

(св. Кирило Александрійський, Thesaurus: PG 75, 585 A).38      

 У сьомому столітті візантійці були розсерджені віровизнанням папи, яке відносно 

виходу Святого Духа містило filioque, при чому вони переклали вихід неточно як 

e3kpo1reysiw. Святий Максим Ісповідник написав з Риму листа, який пояснює обидва 

підходи, каппадокійський і латинсько-александрійський, до вічного походження Духа: 

Отець є єдиним безначальним началом (грецькою мовою: ai3ti1a) Сина і Духа; Отець і Син 

є єдиносущним джерелом виходу (proie1nai) цього самого Духа. «Про вихід вони 

(римляни) навели свідчення латинських отців і самозрозуміло крім цього св. Кирила 

Александрійського у його освяченому дослідженні про Євангеліє св. Івана. На цій основі 

вони виклали, що вони не роблять із Сина причину (ai3ti1a) Духа. Вони дійсно знають, що 

Отець є єдиною причиною Сина і Духа, одного через родження й іншого через e3kpo1reysiw 

– однак вони заявили, що цей виходить через Сина (proie1nai) і розкрили так єдність і 

незмінність суті» (Лист до Маріна Кіпрського: PG 91, 136 A-B). Згідно з св. Максимом, 

який тут робиться рупором Риму, filioque відноситься не до e3kpo1reysiw Духа, який 

виходить із Отця як джерела Трійці, а воно об´являє його proie1nai (processio) в 

єдиносущному сопричасті Отця і Сина; одночасно воно виключає всяку можливу 

субординаціоністську39 інтерпретацію монархії Отця.       

 Той факт, що у латинському й александрійському богослов´ї Святий Дух виходить 

від Отця і Сина в їхньому єдиносущному сопричасті (proei9si), не означає, що це Божа 

суть чи субстанція, котра в Ньому виходить, а радше, що передається Отцем і Сином та, 

яку вони мають спільною. Цей пункт визнав як догмат четвертий Латеранський собор 

1215 р. «…ця дійсність не родить, ні вона не була народжена, ні вона не виходить: отже, 

різниці полягають у особах і єдність у природі. Якщо, отже, «інший є Отець, інший Син, 

інший Святий Дух, то однак (вони є) не чимось іншим»: радше є це, чим є Отець, цілком 

Син і так само Святий Дух; вірять, отже, згідно з правильною і католицькою вірою, що 

вони є єдиносущними. Адже Отець дав Синові, родячи Його від вічності, свою суть… 

Отже, є ясним, що Син у родженні без всякого применшення прийняв суть Отця та Отець і 

                                                 
38

 Св. Кирило у цьому є свідком вчення про Трійцю, яке від св. Атанасія є спільним надбанням цілої 

Александрійської школи;  цей писав: «Так само як Син каже: «Все, що має Отець, є моїм»  (Ів 16,15), так само 

ми знайдемо, що через Сина все є також у Дусі» (Листи до Серапіона, III,1,33: PG 26,625b) . Св. Епіфаній 

Салам ійський (Ancoratus, VIII: PG 43,29C) і Дідим Сліпий (Трактат про Святого Духа , CLIII: PG 34,1064 A) 

поєднують Отця і Сина цією самою приставкою e3k при передаванні єдиносущного божества Святому 

Духові.  
39

 Від лат. subordinatio – підпорядкування (М. К.).  



57 
 

Син відповідно до цього мають цю саму суть: І так є цією самою дійсністю Отець і Син і 

так само Святий Дух, який виходить від обох» (DH 804-805).      

 У 1274 році другий Ліонський собор визнав, що «Святий Дух від вічності виходить 

із Отця і Сина, не як із двох начал, а як із одного начала ( tamquam ex uno principio) (DH 

850). У світлі Латеранського собору, який передував другому Ліонському соборов і, є 

ясним, що божественна суть не може бути «єдиним началом» виходу Святого Духа. 

Катехизм Католицької Церкви натякає на цю формулу у № 248 в наступний спосіб: 

«Відповідно до вічного порядку божественних осіб у їхньому єдиносущному сопричасті, 

Отець є первоначалом Духа як «начало безначальне» (DH 1331), а також як Отець 

єдинородного Сина разом із цим «єдиним началом», з якого виходить Святий Дух» (2-ий 

Ліонський собор, DH 850).          

 Для Католицької Церкви «східна традиція передусім виражає, що Отець є першим 

началом Духа. Ісповідуючи Духа як того, «який ісходить від Отця» (e3k toy9 patro2w 
e3kporeyo1menon, пор. Ів 15,26), вона каже, що він виходить через Сина з Отця. Західна 

традиція виражає передусім єдиносущне сопричастя між Отцем і Сином, кажучи, що Дух 

виходить із Отця і Сина (filioque)… Якщо ці оправдані, взаємодоповнюючі бачення не 

перенаголошуються однобічно, то не пошкоджується ідентичність віри як реальності 

єдиного визнаваного у вірі таїнства» (Катехизм Католицької Церкви, № 248). В 

усвідомленні цього Католицька Церква відхилила, щоб додавалося kai2 toy9 Yi4oy9 до 

формули e3k toy9 patro2w ek3poreyo1menon Нікео-Константинопольського символу в Церквах, 

які користуються ним на грецькій мові, також латинського обряду. Літургійне 

застосування цього оригінального тексту залишається в Католицькій Церкві завжди 

легітимним.    

Коли filioque латинської традиції застосовується в правильний спосіб, воно не 

мусить приводити до підпорядкування Святого Духа в Трійці. Навіть якщо католицьке 

вчення наголошує, що Святий Дух виходить від Отця і від Сина при передаванні їхнього 

єдиносущного божества, тим не менше воно визнає дійсність начального зв‟язку Святого 

Духа як особи з Отцем, зв‟язку, який грецькі отці висловлюють поняттям e3kpo1reysiw40.  

Навіть якщо в троїчному порядку Святий Дух слідує за відношенням між Отцем і 

Сином, бо Він бере свій початок від Отця, наскільки цей є Отцем єдинородного Сина41, то 

все ж саме це відношення між Отцем і Сином досягає свого троїчного завершення в Дусі.  

Так само як Отець означується Отцем через Сина, якого Він родить, так само означує Дух, 

який бере свій початок від Отця, його в троїчний спосіб у його відношенні до Сина, і він  

означує у троїчний спосіб Сина в його відношенні до Отця: У повноті троїчного таїнства 

Отець і Син є в Святому Дусі.42         

 Отець родить Сина тільки тим, що Він дує через Нього Святого Духа (proba1llein 
грецькою мовою), і Син родиться від Отця лише в тій мірі, як подих (spiratio: probolh2 
грецькою мовою) проходить через нього. Отець є лише Отцем єдинородного Сина, 

                                                 
40

 „Відповідно до обох відношень Сина і Святого Духа, якими вони стоять у відношенні до Отця, потр ібно 

припускати в Отцеві два відношення, якими Він є у відношенні до Сина і Святого Духа» (Св. Тома 

Аквінський, Summa theologica, Ia, q. 32, a 2,c).  
41

 Пор. Катехизм Католицької Церкви, № 248.  
42

 Св. Григорій Назіанзійський каже, що «Дух є середнім (me1son) між неродженим і родженим»  (Промова 

31,8: Sources chretiénnes , № 250, с. 290). Пор. також у томістській перспективі G. Leblond, Point de vue sur la 

procession du Saint-Esprit, y Revue Thomiste LXXXVI, 78 (1978) 293-302. 
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наскільки Він є для Нього і через Нього началом Святого Духа. 43    

 Дух не передує Отцеві, бо Син означує Отця як Отця, від якого Дух бере свій 

початок, як відповідає троїчному порядку.44 Але подих Духа від Отця відбувається через і 

за посередництвом (це обидва значення грецького dia1) родження Сина: це означує їх у 

троїчний спосіб. У цьому значенні Іван Дамаскин каже: «Святий Дух є суттєвою силою, 

яка розглядається в її власній, відмінній іпостасі, котра ісходить від Отця і спочиває в 

Сині» (De Fide orthodoxa, I,7: PG 84, 805B, вид. B. Kotter, Berlin 1973, 16; Dialogus contra 

Manichaeos 5: PG 94, 1512 B, вид. B. Kotter, Berlin 1981, 354).45     

 У чому полягає троїчне означення, котре особа Святого Духа привносить до 

відношення навіть між Отцем і Сином ? Йдеться про первісну роль Духа в плані спасіння 

а саме з огляду на послання і діло Сина. Отець є любов у її джерелі (пор. 2 Кор 13,13; 1 Ів 

4,8.16), Син є «Сином його любові» (Кол 1,14). Так передання, яке походить від св. 

Августина, вбачало в «Святому Дусі, через якого в наші серця вилита любов Божа» (Рим 

5,5), любов як вічний дар Отця його «возлюбленому Синові» (Мр 1,9; 9,7; Лк 20,13; Еф 

1,6).46              

 Божественна любов, котра має своє начало в Отці, спочиває у «Сині його любові», 

щоб через цього єдиносущно існувати в особі Духа, який є даром любові. Це бере до уваги  

той факт, що Святий Дух через любов дає цілому життю Ісуса орієнтацію на Отця при 

виконанні його волі. Отець посилає свого Сина (Гал 4,4), тоді як Марія зачинає Його на 

основі дії Святого Духа (пор. Лк 1,35). Цей звіщає Ісуса як Сина Отця, сходячи на Нього 

(пор. Лк 3,2122; Ів 1,33).         

Він спонукає Ісуса в пустиню (пор. Мр 1,13). Ісус повертається звідти, «сповнений 

Святим Духом» (Лк 4,1); потім Він розпочинає своє служіння «в силі Духа» (Лк 4,14). Він 

ликує з радості в Дусі і прославляє Отця через його доброзичливий план (пор. Лк 10,21). 

Він обирає своїх апостолів «через Святого Духа» (Ді 1,2). Він виганяє демонів Духом 

Божим (Мт 12,28). Він сам приносить себе Отцю «силою вічного Духа» (Євр 9,14). На 

хресті «Він передає свого Духа» в руки Отця (Лк 23,46). «У Ньому» Він сходить до 

мертвих (1 Пт 3,19), і через Нього Він воскрешається (пор. Рим 8,11) та «владно 

                                                 
43

 Св. Кирило Александрійський каже, що «Святий Дух струменить від Отця у Сина  e3n tö9 Yi4ö9» (Thesaurus, 

XXXIV: PG 75, 577 A). 
44

 Св. Григорій Ниссійський пише: «Кажуть, що Святий Дух є від Отця, і засвідчується, що Він є від Сина: 

«А якщо хтось», каже св. Павло, «не має Духа Христового, то цей до Нього не належить» (Рим 8,9). Отже, 

Дух, який є Бога (Отця), також є Духом Христа. Однак не кажуть, що Син, який є Бога (Отця), є Духа: 

Послідовність відношень не може бути обернена» (Фрагмент: In orationem dominicam, процитовано з св. 

Івана Дамаскина: PG 46,1109 BC). І св. Максим підтверджує в такий же спосіб  троїчний порядок, коли він 

пише: «Так само як думка (Отець) є началом Слова, так само Він є також за посередництвом Сина відносно 

Духа. І так само як не можна сказати, що слово належить голосові (подихові), так само не можна сказати, що 

Слово належить Духові (Quaestiones et dubia: PG 90,813B).  
45

 Св. Тома Аквінський, який знав De fide orthodoxa, не вбачає протилежності між filioque і цим висловом 

Івана Дамаскина: «Через те, що кажуть, що Святий Дух спочиває чи залишається в Сині, не виключається, 

що Він від Нього виходить; адже також про  Сина написано, що Він залишається в Отці, навіть якщо Він 

виходить від Отця» (Summa theologica, Ia, q. 36, a. 2, 4um). 
46

 Св. Тома Аквінський пише вслід за св. Августином: «Кажуть про Святого Духа, що Він спочиває y Сині, 

як любов того, хто любить, опускається в любимому» (Summa theologica, 1a, q. 36, a. 2, 4um). Це вчення про 

Святого Духа як любов у гармонійний спосіб було перейняте в грецькому богослов´ї про e3kpo1reysiw лише 

від Отця св. Григорієм Паламою: «Дух найвищого Слова є як невимовна любов Отця до цього Слова, 

родженого в невимовний спосіб. Любов, котрої це саме Слово і возлюблений Син Отця потребує (xrh9tai) 

щодо Отця: але наскільки Він має Духа, який з Ним виходить від Отця (synproeluo1nta), і в однаковій 

природі спочиває в Ньому» (Capita physica XXXVI: PG 150, 1144 D- 1145 A).  
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поставляється Сином Божим» (Рим 1,4).47 Роль Духа в нутрі людського існування Сина 

Божого, який став людиною, походить від вічного троїчного відношення, яким Дух у його 

таїнстві як дар любові означує відношення між Отцем як джерелом любові та його 

возлюбленим Сином.          

 Первісний характер особи Духа як вічного дару любові Отця для його 

возлюбленого Сина роз‟яснює, що Дух, незважаючи на свій прихід від Сина при своєму 

посланні є тим, хто вводить людей у відношення дитинства Христа до Отця, бо це 

відношення знаходить троїчне означення лише в Ньому: «Бог послав Духа свого Сина в 

наші серця, який кличе: Авва, Отче !» (Гал 4,6). В таїнстві спасіння та в житті Церкви Дух, 

отже, чинить набагато більше, ніж тільки продовжує діло Сина.    

 Дійсно, все, що постановив Христос – Одкровення, Церква, Тайни, апостольське 

служіння і його авторитет навчати – вимагає постійного закликання (e3pi1klhsiw) Святого 

Духа та його дієвості (e3ne1rgeia), щоб об´явилася «любов, яка ніколи не припиняється» (1 

Кор 13,8) у сопричасті святих із життям Трійці.  

  

                                                 
47

 Пор. Іван Павло ІІ, Енцикліка Dominum et vivificantem, № 18 -24, Acta Apostolicae Sedis 78 (1986) 826-831. 

Пор. також Катехизм Католицької Церкви, № 438, 689, 690, 695, 727.  
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