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Abstract: Тема приога је преставање првог окумента који је усвојиа Ме-
шовита међунарона комисија за огосовски ијаог Катоичке и Правосавне 
Цркве на свом ругом пенарном засеању, у Минхену 1982. Буући а се раи 
о својеврсном азучнику зајеничких тачака правосавно-римокатоичке еки-
сиоогије, преставање и прево овог окумента може ити важан у незаои-
азном процесу рецепције резутата ијаога о стране пуноте Цркве, на светом 
путу васпоставања јеинства Цркве Божије.
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На ругој пенарној сеници Мешовите међунароне комисије за ого-
совски ијаог Катоичке и Правосавне Цркве, јуа 1982. у Минхену, 

учесници ијаога онеи су први зајенички окумент, који носи на-
зив „Тајна Цркве и Евхаристије у светости тајне Свете Тројице“. Раи се о 
теменом окументу који нуи зајеничко виђење кучних екисиоошких 
претпоставки разговора, аи се само оваш отиче старих контроверзних 
теоошких питања, оставајући их за нарене фазе тек започетог ијаога. 

Минхенски окумент верно прати закучке Комисије који су онети на 
њеном првом пенарном засеању, на Патмосу и Роосу 1980. гоине. Таа су, 
наиме, чанови Комисије, након моитвеног отварања огосовског ијаога 
у пећини Откривења веиког огосова јеванђеисте Јована, утврии ета-
е раова прве фазе ијаога, ореии тему о којој ће се искутовати и 
формираи поткомисије, које су припремае текст за пенарно засеање у 
Минхену. Мешовити кооринациони комитет је, у Венецији, у периоу 25–30. 
маја 1981, размотрио извештаје поткомисија, које су се састајае у Шеватоњу 
(Бегија, 5–9. октоар 1980), Риму (Итаија, 27–30. ецемар 1980) и Опоеу 
(Поска, 29. апри 1981), и извршио синтезу разичитих аспеката њихових 
закучака. Текст који је настао на такав начин понуђен је Комисији, која је 
у пенуму засеаа у Минхену о 30. јуна о 6. јуа 1982. гоине. Експозе 
из Венеције ио је поеен у три еа: 1. Евхаристија и Пасха Госпоња, 2. 
Евхаристија и Света Тројица и 3. Локана и универзана Црква.1 
1 Детаан опис засеања поткомисија и веике Комисије у Минхену изажу D. Salachas, Il 
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Документ из Минхена нема понасове, аи се ако увиђа а је трипар-
титна основа, утврђена у Венецији, остаа, зајено са преоженим тема-
ма, распоређеним на сичан начин по погавима и параграфима. Прво 
погаве, које саржи шест параграфа, посвећено је, најпре, оносу Свете 
Тројице и Цркве, говори о огађају Христа као вои Очевој која се испуњава 
Духом Светим у Цркви, која је пак антиципација уућих оара. Друга по-
овина првог погава анаизира онос Цркве и Евхаристије, аи и онос 
Сина и Духа, пратећи еементе евхаристијског огосужења, првенствено 
његов анамнетички и епикетички карактер. На тај начин се Евхаристија, 
срце огосуженог живота Цркве, пројавује као привиеговано место 
остварења Тајне Христове, као време нашег оживаја цеокупне историје 
спасења и огађајâ који су се зии „јеном за свага“. На исти начин се Евха-
ристија схвата као ојава тројичне тајне, коју нам је открио Јеан о Свете 
Тројице. 

Друго погаве испитује живот и структуру окане Цркве, уући а 
„Црква у историји постоји као окана Црква“. Тројични ар спасења је koino‑
nia, која се изражава као евхаристијско сарање окане Цркве. Теме и 
корен тог сарања заправо је есхатоошко сарање горњег Јерусаима, који 
сиази о Оца. Тринитарна koinonia је, аке, извор екисијане koinoni‑је, 
аи и киригматске (сарање око живе, јеванђеске Речи), правосавне и пра-
воверне (сарање око истог исповеања вере), светотајинске (у Теу и Крви 
Христовој), koinoni‑је у есхатоошким сужама Светога Духа. На овом месту 
окумент посено разматра јену сужу што има центрано место у животу 
Цркве — епископску. Епископ је много више о носиоца неке функције так-
тичке, јуриичке ии прагматичне прирое. Он се првенствено пројавује у 
мистириоошком, а не у институционаном виђењу Цркве — отуа његова 
exousia, која се пројектује и на руге сфере живота Цркве. Епископ је, наае, 
гарант јеинства окане Цркве са свим остаим Црквама у простору и вре-
мену (носиац апостоског преања у својству возгавитеа окане цркве-
не зајенице). Чанови Комисије, ипак, не заоравају а — у виу јасног 
закучка ових миси о суштинској важности епископске суже за живот 
Цркве — посете на чињеницу а епископ „пресеава итургијском сарању 
на коме читава заједница узноси принос Госпоу. Освештавајући арове 
зајенице, који се претварају у Тео и Крв, он не сужи само за ту зајеницу, 
нити само са њом и у њој већ њом самом“, јер је о ње апсоутно неовојив. 

У трећем погаву окумента који преставамо огосовска анаи-
за оноса Бога, Цркве и Евхаристије напреује, отварајући питање оноса 
окане и универзане Цркве. Документ нуи пут уравнотеженог оноса 
оканог и универзаног у екисиоогији, повезујући то питање са трија-
оошким архетипом. Са тим проемом је иректно повезана и тема ме-
ста и уоге епископа и његове суже, episkopē‑a, на васеенском нивоу, у 

dialogo teologico ufficiale tra la chiesa cattolico‑romana e la chiesa ortodossa. Iter e documen‑
tazione, Bari, 1994, 51–69; G. Bruni, Quale ecclesiologia? Cattolicesimo e ortodissia a confronto. 
Il dialogo ufficiale, Roma, 1999, 65–145. 
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зајеништву са ругим архијерејима. Иако у тексту наазимо изјаве типа: 
„Присуство епископâ сусених катери на итургији његове хиротоније ’са-
краментаизује’ и актуеизује koinoni‑ју“, ии: „episkopē универзане Цркве 
поверено је, Духом Светим, целокупном збору локалних епископа, који су 
међусоном општењу“, ипак је јасно а у почетној фази ијаога веју Црка-
ва питања саорности и првенства нису мога ити отворена,2 узимајући у 
озир сву соженост проема и измешаност огосовских аргумената са 
наносима историјског, социопоитичког и психоошког карактера. Ток раа 
Комисије и отварање поменуте проематике реативно скоро потврии 
су исправност изаране и препоручене метооогије ијаога, која се пра-
ти закучно са посењим пенарним засеањима у Београу, Равени и на 
Кипру.

Минхенско засеање оржано је ве еценије након затварања Другог ва-
тиканског конциа. Оређене смернице оновене римокатоичке екисио-
огије у учитеској интерпретацији огматске конституције о Цркви, Lumen 
Gentium, ишчитавају се у окументу чији прево на српски језик оносимо 
у приогу ове увоне стуије. Истовремено, можемо прихватити онеке 
уопштен став римокатоичких тумача Минхенског окумента, који, кроз 
синтезу јеног о њих, твре а се у овом тексту Комисије „осушкује ехо 
правосавне евхаристијске екисиоогије у тумачењу Јована Зизијуаса“3. У 
сваком сучају, текст који је понуђен Црквама на ае промишање и, евен-
туано, усвајање засужује пажњу и озину анаизу,4 уући а је то први 
темени окумент врхунских теоога веју Цркава5 што покушава а огос-
овски прецизира кучна питања хришћанске екисиоогије, која је имаа 
ва развојна пута на Истоку и на Запау. 

Пошто се раи о својеврсном азучнику екуменске (правосавно-римо-
катоичке) екисиоогије, овај окумент је незаоиазан у свим фазама ија-
ога верникâ, теоогâ и јерараха Правосавне и Римокатоичке Цркве на 
светом путу васпоставања јеинства Цркве Божије.

2 Зог тога су чанови Комисије, преставници Правосавне Цркве, оии а се у за-
вршним тачкама окумeнта помене уога римског епископа у оквиру теме саорности 
Цркве, иако су римокатоици то преагаи. Уп. G. Bruni, o. c., 80.

3 Исто, 127. Ђанкаро Бруни овим ставом прецизира таа изнету и често понавану тврњу 
учесника ијаога, префекта Конгрегације за октрину вере, каринаа Рацингера, који је 
у реакцији окумента, коју су вршии правосавни теоози, пре свега препознао ставове 
евхаристијске екисиоогије Н. Афанасјева. Уп. D. Salachas, o. c., 59–60.

4 Процес рецепције окумената које је усвојиа Мешовита међунарона комисија за о-
госовски ијаог Катоичке и Правосавне Цркве поази, наравно, о чињенице а су 
усвојени текстови оступни заинтересованим чановима Цркве. То што се прево првог 
теменог окумента Комисије на српски језик јава скоро три еценије након његовог 
оношења — показује нам ниво рецепције ијаога у нашој помесној Цркви. 

5 Комисију су сачињаваи теоози као што су: J. Willebrands, W. W. Baum, J. Ratzinger, M. 
Brini, M. Maccarone, D. Salachas, E. Suttner, H. Vogt, E. Lanne, J. M. Tillard, A. de Halleux, 
M. Arranz, P. Kolvenbach, L. Bouyer, V. Peri, P. Dupery, а о правосаваца Stylianos, Ziziou-
las, S. Papadopoulos, G. Galitis, M. Sidoroff, митропоити Партеније картагински, Никоа 
анатски, ваика Сава шумаијски и С. Гошевић.
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ПРИЛОГ

МЕШОВИТА МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА БОГОСЛОВСКИ 
ДИЈАЛОГ РИМОКАТОЛИЧКЕ И ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Друга пенарна сеница

ТАЈНА ЦРКВЕ И ЕВХАРИСТИЈЕ  
У СВЕТЛОСТИ ТАЈНЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ6

Минхен, 30. јун – 6. јул 1982.

Сагасно пану који је утврђен на Роосу, овај извештај разматра тајну 
Цркве, узимајући у озир само јеан о њених аспеката, који је, ипак, осо-
ито важан у светотајинској перспективи Цркве, јер се раи о тајни Цркве 
и Евхаристије у светости Тајне Свете Тројице. Управо је ио потрено за-
почети [наш ијаог] проучавањем реаности које су нам зајеничке, па а 
се, развијајући њих, изнутра и постепено суочимо са свим тачкама око којих 
нисмо сагасни.

Саставајући овај окумент, жееи смо а покажемо а сви ми изража-
вамо веру која је наставак апостоске [вере].

Овај окумент престава први корак у остварењу програма који је при-
премна комисија оориа на првом састанку [наше] Комисије за ијаог.

Буући а се раи о првој етапи [ијаога], као и о чињеници а разматра-
мо тајну Цркве у само јеном о њених виова, многе теме нисмо проучава-
и. То ћемо учинити у сеећим фазама, као што је и превиђено поменутим 
програмом. 

I

1.	 Овапоћени, умри и васкрси Син Божији, Христос, јеини је поеи-
ац греха и смрти. Говорити о сакраментаној [светотајинској] прирои 
Тајне Христове значи, аке, указати на могућност која је арована чо-
веку, а преко њега и читавом космосу, а оживи искуство нове твари, 
опит Царства Божијег hic et nunc [саа и ове], кроз створене и вииве 

6 Оригинани окумент, на француском језику (Le Mystère de l’Église et de l’Eucharistie à 
la lumière du Mystère de la Sainte Trinité), на основу кога је учињен овај прево, може се 
наћи на: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/
rc_pc_chrstuni_doc_19820706_munich_fr.html. Консутоваи смо и енгески прево овог 
саопштења (The Mystery of the Church and of the Eucharist in the light of the Mystery of the Holy 
Trinity), на: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_
docs/rc_pc_chrstuni_doc_19820706_munich_en.html, који има техничких неостатака, као 
и итаијанску верзију окумента, у: Dimitri Salachas, Il dialogo teologico ufficiale tra la chiesa 
cattolico‑romana e la chiesa ortodossa, Bari, 1994, 157–166.
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реаности. То је начин (tropos) на који јеинствена Личност и јеинствени 
огађај Христа постоје и ејствују у историји о Пеесетнице о Парусије. 
Вечни живот, који је Бог аровао свету у огађају Христа, његовог вечног 
Сина, саржи се, ипак, у гиненим суовима, јер нам је, још увек, ат само 
као преокус и заог.

2.	 На Тајној вечери Христос је устврио а аје своје Тео ученицима у Евха-
рстији за живот многих. То је ар Божији свету, аи у светотајинском 
виу. О тог момента Евхаристија постоји као света тајна самог Хри-
ста. Она је преокус вечног живота, ек есмртности, знамење оазећег 
Цар ства. На тај начин се огађај Христа иентификује са светом тајном 
Евхаристије, тајном која нас у потпуности утеовује у Христа.

3.	 Овапоћење Сина Божијег, његова смрт и васкрсење о почетка су оства-
рени воом Оца, у Духу Светом. Свети Дух, који вечно исхои о Оца и 
пројавује се кроз Сина, припремио је огађај Христа и у потпуности га 
реаизовао у васкрсењу. Христос, који је по преимућству света тајна, кога 
је Отац ао за свет, настава а сее арује за многе, у Духу, јеином жи-
вотворном (Јн 6). Тајна Христова је, тако, реаност која може постојати 
јеино у Духу.

4.	 Црква и Евхаристија:
а) Иако јеванђеисти, описујући Тајну вечеру, ништа не говоре о ејству 
Светог Духа, он је више него икаа повезан са овапоћеним Сином раи 
испуњења Очеве вое. Свети Дух још увек није ио арован као Личност, 
нити су га ученици оии (Јн 7, 39). Аи након што је Исус просавен, 
Свети Дух се шири и ојавује [манифестује]. Госпо Исус уази у саву 
Очеву и, истовремено, изивањем Духа и у нови, светотајински начин 
постојања (tropos) у овоме свету. Пеесетница, испуњење пасхане тајне, 
инаугурише [увои] посења времена (у историји). Евхаристија и Црква, 
Тео распетог и васкрсог Христа, постају место пројаве енергија Светог 
Духа.
б) Верни су крштени Духом у име Свете Тројице а и формираи јено 
тео (уп. 1Кор 12, 13). Каа Црква сужи Литургију, она реаизује „оно 
што јесте“, Тео Христово (1Кор 10, 17). Крштењем и миропомазањем уо-
ве Христове Дух сјеињује и укорењује у Христа. Евхаристијом се пак 
проширује пасхани огађај на читаву Цркву. Црква постаје оно на шта 
је у крштењу и миропомазању призвана а уе. Причешћујући се Теом 
и Крву Христовом, верни узрастају у тајанственом оожењу, којим се 
овековечује њихово преивање у Оцу и Сину, Духом Светим.
в) Тако, са јене стране, Црква сужи Евхаристију, која је израз нееске 
итургије у овом времену. Са руге пак стране, Евхаристија граи7 Цркву 
у смису а њом самом Дух васкрсог Христа оикује Цркву у Тео Хри-
стово. Зог тога је Евхаристија ваистину Света тајна Цркве, и као тајна 
потпуног Госпоњег аривања сее својима, и као јавање и узрастање 

7 Édifie (фр.), builds (енг.), edifica (ит.), созидает (рус.).
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Теа Христовог, Цркве. Странствујућа Црква [l’Église pérégrinante] сужи 
Евхаристију на земи ок јој Госпо не ође и не преа Царство Богу Оцу, 
а и Бог ио све у свему. Она на тај начин антиципира су свету и његов 
коначни преоражај.

5.	 Мисија Духа тесно је повезана са посањем Сина. Сужење Евхаристије 
открива ожанске енергије које ејствују у Теу Христовом, а које ојавује 
Дух Свети. 
а) Дух припрема Христов оазак, наговештавајући га кроз пророке, усме-
равајући према њему историју изараног нароа, учествујући у њего вом 
зачећу о Марије Дјеве, отварајући срца његовој Речи.
б) Дух ојавује Христа у његовој сужи Спаситеа, у Јеванђеу које 
је тај исти Христос. Евхаристијска сужа је анамнеза (сећање): истин-
ски, аи саа у светотајинском виу, еphapax8 јесте и ешава се. Сужење 
Евхаристије је, по преимућству, kairos тајне.
в) Дух претвара (metabolè) свете Дарове у Тео и Крв Христову а и 
узрастао Тео, тј. Црква. Цеокупно огосужење је, зато, епикеза, која 
је у оређеним моментима експицитна. Црква је непрекино у стању 
епикезе.
г) Оне који ее исти хе и исту чашу Дух присајеињује Теу Христо-
вом. У томе Црква открива сее саму као свету тајну тројичне koinoni‑јe, 
као „скинију Божију међу уима“ (уп. Отк 21, 3).
Оно што је Христос учинио јеном засвага, огађај тајне (l’événement 
du mystère), Дух актуеизује и испуњава у свакоме о нас. Тај онос пре-
ма тајни, најочитији у Евхаристији, наази се и у ругим светим тајнама, 
које су, такође, ез изузетка еа Духа Светога. Зог тога је Евхаристија 
среиште светотајинског живота.

6.	 Евхаристијско сужење, сагеано у цеини, пројавује тројичну тајну 
Цркве. Оно започиње сушањем Речи Божије, које врхуни у читању Је-
ванђеа — апостоској ојави Логоса који постае тео, па, преко аго-
арења упућеног Оцу и сећања на Христову жртву, стиже о учество вања 
[причастија, партиципирања] у њој, захваујући моитви епикезе узне-
тој у вери. У Евхаристији, наиме, епикеза није само мои твени призив 
[Духа] раи светотајинског претварања хеа и вина. Она је, такође, мо-
итва за потпуно испуњење koinoni‑јe свих у тајни коју је Син открио.
На тај начин присуство самога Духа, приопштењем тајни Логоса који по-
ста тео, шири се (изива се) на читаво тео Цркве. Не жеећи још увек 
а решавамо тешкоће које Исток и Запа имају по питању оноса Сина и 
Духа, већ саа можемо зајенички изјавити а Духа — који исхои о Оца 
(Јн 15, 26) као о јеинственог извора у Тројици и који је постао Дух на-
шег усиновења (Рим 8, 15), пошто је Дух Сина (Га 4, 6) — нама преаје, 

8 Уп. Јев 7, 27: „(…) Јер Он ово учини јеном заувек (εφαπαξ) приневши самога сее.“
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посено на Евхаристији, Син на коме Дух почива у времену и у вечности 
(Јн 1, 32).
Из овог разога евхаристијска тајна се врши моитвено и сјеињује речи 
којима је Логос [Реч] који постае тео установио свету тајну са епикезом, 
којом Црква, покретана вером, мои Оца а посреништвом Сина пошае 
Светога Духа а и се, јеинственим приносом овапоћеног Сина, све на-
шо испуњено у јеинству [сјеињено]. У Евхаристији се верни сјеињују 
са Христом, који се са њима приноси Оцу и омогућује им се а се у уху 
жртве преају јени ругима, као што се сам Христос преао Оцу раи 
многих, преајући сее тако за (све) уе.
Ово испуњење (еа) јеинства, остварено неразеивим ејством Сина 
и Духа, према пану Очевом јесте, заправо, Црква у свој својој пуноти. 

II

1.	 При проучавању Новог завета уочава се а Црква првенствено престава 
јену „окану“ реаност. Црква у историји постоји као окана Црква. 
Каа се раи о конкретном региону, чешће се говори о Црквама, у множи-
ни. Увек се, наравно, има у виу Црква Божија, аи на конкретном месту.
Јасно је, ипак, а Црква која постоји у оређеном месту суштински није на-
стаа захваујући ичностима које су се сарае а и је сазае. Постоји 
„горњи Јерусаим“, који „сиази о Бога“, зајеница која је теме (нашег) 
сарања. Цркву конституише незасужени ар, агоат нове твари.
Јасно је, опет, а се Црква „која је у“ оређеном месту пројавује као 
таква каа је „сарана [assemblée]“. А само сарање, чији су еементи и 
потрее оређени у Новом завету, у потпуности је то што јесте каа је 
евхаристијски синаксис. Заправо, каа окана Црква сужи Евхаристију, 
актуеизује се и пројавује огађај који се зио „јеном заувек“. Зог тога у 
оканој Цркви нема више ни мушког ни женског, ни роа ни сооњака, 
ни Јевреја ни Грка. На тај начин се преаје ново јеинство, које превази-
ази поее и васпостава општење у јеинственом Теу Христовом. То 
јеинство наиази психоошко, расно, социопоитичко ии кутуро-
ошко јеинство. Оно се поистовећује са „зајеницом Духа Светога“, која 
саира расуту ецу Божију. Таа новина крштења и миропомазања оноси 
сав свој по. Сиом Теа и Крви Госпоње, испуњених Духом Светим, 
ива исцеен грех, који непрекино напаа хришћане и спречава инами-
ку (њиховог) „живота раи Бога, у Христу“, у који су уши крштењем. Исто 
важи и за грех поее, који на сваки начин противречи Божијем пану.
Јеан о најважнијих текстова који треа поменути јесте 1Кор 10, 15–17: 
само јеан хе, јена чаша, јено Тео Христово у мноштву уова. Ова 
тајна јеинства у уави многих ичности управо и прества новину 
тројичне koinoni‑јe, која се у Цркви, на Евхаристији9 саопштава уима. 

9 Откривење и Преање тројичне koinoni‑јe саопштава се, преаје, преноси на евхаристијски 
начин, у зајеници Цркве. 
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То је ци Христовог спасоносног еа, који се распростро у посења 
времена, почев о Пеесетнице.
Зог свега навееног свој мое, своје пореко и своје испуњење Црква на-
ази у тајни јенога Бога у три Личности. Штавише, Евхаристија схваћена 
такође у светости тројичне тајне конституише критеријум свеоухватног 
функционисања црквеног живота. Институционани еементи (Цркве) 
морају на виив начин иконизовати истину тајне10.

2.	 Посеовање евхаристијске суже окане Цркве показује на који се на-
чин остварује koinonia у Цркви која сужи Евхаристију. У евхаристијском 
огосужењу које врши зајеница активно сарана око епископа ии све-
штеника који је у јеинству са њим — запажају се оређени међусоно по-
везани аспекти који се више ии мање истичу у разичитим тренуцима 
огосужења.
Koinonia је есхатоошка. Она је новина посењих времена. Зато у Евха-
ристији, као и у животу Цркве, све почиње ораћењем (conversion) и изми-
рењем (réconciliation). Евхаристија претпостава покајање (metanoia) и 
исповест (exomologesi), који своје светотајинске (сакраментане) изразе 
наазе ван Евхаристије. Аи Евхаристија, такође, оноси опроштај гре-
хова и исцеење, јер је она света тајна оготворне уави Оца кроз Сина 
у Духу Светоме.
Ова koinonia је, такође, киригматска. Сарање то потврђује, не само тиме 
што огосужење „ојавује“ огађај Тајне већ и зог тога што га анас 
у Духу остварује, актуеизује. То за соом повачи ојавивање Речи 
Божије зајеници и оговор вере свих (сараних). Тако се актуеизује 
општење зајенице у киригми и, сествено, јеинство вере. Ортооксија 
је суштински повезана (инхерентна) са евхаристијском koinoni‑јом. Та 
правоверност се најјасније изражава изговарањем Симвоа вере, који је 
сажетак апостоског преања. Снагом сукцесије (прејемства, насеђа) 
епископ је свеок тог преања. Стога је Евхаристија неовојиво Света 
тајна и Реч, уући а у њој овапоћени Логос освештава у Духу. Зог тога 
цеокупна Литургија, а не само читање Светог писма, престава про-
пове Речи на оксоошки и моитвени начин. И орнуто, проповеана 
реч је Логос који је постао тео и остао Света тајна.
Koinonia је истовремено јерархијска и пневматоошка. Управо зато је Ев-
харистија њена пројава par excellance. Цеокупно сарање, са сваким ча-
ном на свом месту, постаје Духом Светим „итург“ koinoni‑је. Иако је ар 
тројичног Бога, koinonia је, такође, оговор уи. Они, у вери која оази 
о Духа и Логоса, остварују призив и мисију оијене крштењем: постају, 
сваки на свом месту (сваки у својој сужи), живи уови Теа Христовог. 

3.	 Епископска сужа се не исцрпује у тактичком ии прагматичном виу 
(пошто је неки пресеник [пресеавајући] неопхоан), већ се раи о 

10 Буквано: „морају ити виив ораз тајинствене реаности“ — „un reflet visible de la 
réalité mystérique“.
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органској сужи [Цркве]. Епископ прима архијерејски агоатни ар 
(1Тим 4, 14) у светој тајни рукопоожења, чији су вршиоци епископи, који 
су, опет, тај исти ар оии захваујући чињеници а постоји непреки-
нута сукцесија епископских хиротонија почев о светих апостоа. Светом 
тајном свештенства Дух Госпоњи на светотајински начин, а не простим 
јуриичким преносом моћи, „преаје“ епископу exousi-ју (васт) сужења 
[Суге – Сужитеа], коју је Син примио о Оца и као човек прихватио 
пристајући а страа.
Епископска сужа стриктно је повезана са евхаристијским сарањем 
коме он пресеава. Евхаристијско јеинство окане Цркве поразумева 
општење возгавитеа [сарања] и нароа коме он преаје Реч Спасења 
и евхаристијске арове. Сужите је, такође, онај који „прима“ о своје 
Цркве, сагасно преању, ону реч коју и сам преноси. И веика заступнич-
ка моитва (intercession), коју он узноси Оцу, није ништа руго о заје-
ничко моење читаве Цркве са епископом. Као што Црква не може ити 
овојена о свог епископа, тако ни епископ не може ити овојен о своје 
Цркве.
Епископ се наази у срцу окане Цркве, као сужите Духа, призван 
а распознаје [харизматске] арове и а пази на њихово хармонично е-
овање, на ороит свих и у верности апостоском преању. Он су-
жи свим ејствима Духа, старајући се а им се ништа не нађе на путу 
учвршћивања koinoni‑је. Епископ је сужите јеинства и сужите Го-
споа Христа, чија је мисија а „ецу Божију саере у јено“. Међутим, 
уући а Евхаристија граи Цркву, он пресеава евхаристијским сара-
њем, оучен агоаћу свештенства.
Поменуту сужу пресеавања треа, ипак, правино разумети. Епи-
скоп пресеава итургијском сарању на коме читава зајеница узно-
си принос Госпоу. Освештавајући арове зајенице, који се претварају 
у Тео и Крв, он не сужи само за ту зајеницу (pour elle), нити само са 
њом и у њој (avec elle et en elle) већ њом самом (par elle). Он се на тај начин 
пројавује као сужите Христа, који учвршћује јеинство и koinoni‑јy 
његовог Теа. Јеинство зајенице са епископом је мистириоошке, а 
не јуриичке прирое. То јеинство, изражено у Евхаристији, шири се 
и актуеизује у мноштву „пастораних“ оноса учитества, [уховног] 
руковођења и светотајинског живота. Црквена зајеница је, на овај начин, 
призвана а уе начао оновене уске зајенице. 

4.	 Постоји уоко општење између епископа и зајенице коју му је Дух по-
верио и за коју је оговоран пре Црквом Божијом. Старо преање је за 
тај онос оро искористио сику рака. Ипак, поменуто општење се 
смешта унутар koinoni‑је са апостоском зајеницом. У старој траицији 
(као што то осоито потврђује Ипоитово Апостолско предање) епископ 
кога је наро изарао — који је и гарант његове апостоске вере, а у са-
гасности са исповеањем вере окане Цркве — оија светотајинску 
агоат о Христа Духом Светим, у моитви зајенице, поагањем руку 
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(cheirotonia) сусених епископа, свеокâ вере својих Цркава. Његова ха-
ризма, која оази иректно о Духа, преата му је кроз апостоство 
његове Цркве (која је повезана са вером апостоске зајенице) и ругих 
Цркава, које преставају [присутни] епископи. На тај начин се његова 
сужа утеовује у саорност Цркве Божије. 
Апостоска сукцесија [преање, насество] престава, аке, нешто 
више о оичног преноса моћи. Раи се о прејемству у јеној Цркви која 
је свеок апостоске вере у општењу [koinoni‑ји] са ругим Црквама, све-
оцима исте апостоске вере. Катера (sedes, cathedra) има кучну уогу 
у процесу уврштења епископа у само срце црквеног апостоства. Са ру-
ге стране, након хиротоније епископ у својој Цркви постаје гарант апо-
стоства, онај који у оквирима koinoni‑је Цркава престава спону своје 
[Цркве] са ругим Црквама. Зог тога у његовој оканој Цркви истини‑
та је само она евхаристија коју сужи он ии свештеник који је са њим у 
општењу [koinoni‑ји]. Помињање имена епископа у анафори о суштин-
ског је значаја. 
Преко суже свештеника, који руковое животом поверених им зајеница 
и возгавују евхаристијска сарања, парохијске зајенице расту у koino‑
ni‑ји са ругим парохијама, за шта је првенствено оговоран епископ. У 
саашњој ситуацији, сама епархија је koinonia евхаристијских зајеница. 
Јена о кучних сужи презвитерâ јесте а [своја евхаристијска] са-
рања повежу са епископском Евхаристијом и а их хране апосто-
ском вером, коју свеочи и чува [њихов] епископ. Они, такође, треа 
а се порину а хришћани, који окушају о Теа и Крви онога који је 
свој живот ао за раћу своју, уу аутентични свеоци ратске уави у 
међусоном жртвовању, које своју потру наази у Христовој жртви. То 
нам, заправо, каже апосто: „Ако неко вии рата свога у невои и затво-
ри срце своје о њега, како она уав Божија орави у њему?“ (1Јн 3, 17). 
Евхаристија оређује хришћански начин оживаја Христове пасхане 
тајне и ара Пеесетнице. Захваујући њој [Евхаристији], остварује се у-
оки преоражај уског постојања, које је увек суочено са искушењима 
и страањима.

III

1.	 Тео Христово је јеинствено. Јена је, аке, и Црква Божија. Иенти-
тет јеног евхаристијског сарања са ругим проистиче из чињенице а 
сва она истом вером суже исти [итургијски] меморија [спомен], а 
сва, окушајући о истог Теа и пијући из исте чаше, постају јено исто 
Тео Христово, у које су инкорпорирана истим крштењем. Иако постоји 
мноштво огосужења, јена је и јеинствена огосужена тајна у којој се 
учествује. Наае, каа се верни причешћује Теом и Крву Госпоњом, 
он узима цеог Христа, а не само ео њега.
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На исти начин окана Црква, сарана око епископа на Евхаристији, није 
ео Теа Христовог. Мноштво оканих синаксиса нипошто не еи 
Цркву, већ, напротив, на светотајински начин пројавује њено јеинство. 
Пооно апостоској зајеници, сараној око Христа, свако евхаристијско 
сарање ваистину је Света Црква Божија, Тео Христово, у koinoni‑ји са 
сарањем првих ученика и са свима онима који широм света суже ии су 
сужии у знак сећања на Госпоа. Исти синаксис је, такође, у koinoni‑ји 
са зајеницом светих на неу, којих се свако сарање [итургијски] сећа. 

2.	 Koinonia не жеи а искучи разику ии разичитост, већ је претпостав-
а и ечи ране поее, превазиазећи (transcendant) их јеинством.
Како је Христос јеан раи многих, тако су и у Цркви, његовом Теу, јеан 
и многи, универзано и окано, по неопхоности симутани [истовре-
мене, сапостојеће реаности]. Још ае, уући а је јеан јеинствени 
Бог koinonia трију Личности, јена и јеина Црква је таа koinonia многих 
зајеница, а окана Црква, опет, koinonia ичности .̂ Јена јеинствена 
Црква се иентификује са koinoni‑јом Цркава. Јеинство и мноштво су 
о те мере повезани а јено не и мого а постоји ез ругог. Тај онос, 
конститутиван за Цркву, институције чине виивим у историји. 

3.	 Буући а се катоичанска Црква пројавује у сарању [синаксису] о-
кане Цркве, неопхоно је а уу испуњена ва основна усова а и та 
иста окана Црква која сужи Евхаристију иа ваистину у екисијаној 
koinoni‑ји. 
а) Прво, о суштинске је важности, заправо, потврити иентичност тајне 
Цркве оживене у оканој Цркви са тајном Цркве оживеном у раној 
Цркви, пројавити, аке, ту катоичност [саорност] у времену. Црква је 
апостоска, јер је утемеена у Тајни Спасења и постојано се оржава том 
Тајном коју је открио Исус Христос, а Духом Светим је преаи они који 
еху њени свеоци — свети апостои. Чановима Цркве ће суити Хри-
стос и апостои (уп. Лк 22, 30).
б) Друго, анас је појенако важно међусоно признавање конкретне о-
кане Цркве и [свих] ругих Цркава. Свака [помесна црквена зајеница] 
мора кроз окане осоености у ругој препознати иентичност Тајне 
Цркве. Раи се, наиме, о међусоном признавању катоичности као 
општењу у пуноти тајне. Поменуто признавање најпре се остварује на 
регионаном пану. Koinonia у границама исте патријаршије ии неког 
ругог оика регионаног јеинства је, првенствено, пројава живота у 
Духу, који ејствује у оквирима исте кутуре ии истих историјских око-
ности. То општење појенако укучује и јеинство у свеочењу и по-
стиче на повиг [међусоног] ратског исправања у смирењу.
Koinonia регионаног типа треа саму сее а наиђе (doit se dépasser), 
преоражавајући се у општење сестринских Цркава.
Ово међусоно признавање, ипак, истинито је само по усовима које 
изражава анафора светог Јована Затоустог и прве анафоре антиохијског 
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типа. Први усов је koinonia у истој kеrigm-и, аке, [зајеничарење, 
општење] у истој вери. Ова потреа, саржана већ у крштењу, јасно се от-
крива у евхаристијском огосужењу. Неопхона је још и [соона] воа 
за општењем у уави и у сужењу (agape и diakonia), не само на речима 
него и еима.
Постојаност кроз историју и међусоно признавање експицитно се по-
казују на евхаристијском сарању током помињања Светих у канону и 
првојерараха Цркве из иптиха. Разумиво је, аке, зашто ови потоњи 
означавају катоичанско јеинство у евхаристијском зајеничарењу, ого-
ворни, сваки на свом нивоу, за очување koinoni‑је у васеенској симфонији 
Цркава, као и за њихову зајеничку верност апостоском преању. 

4.	 Међу оканим Црквама, аке, уочавамо оне везе koinoni‑је које нам 
престава Нови завет: koinoni‑ју у вери, наи и уави, koinoni‑ју у све-
тим тајнама, koinoni‑ју у разичитости агоатних арова, koinoni‑ју у 
опроштају [помирењу, réconciliation], koinoni‑ју у сужењу. Покретач koi‑
noni‑је је Дух васкрсог Госпоа. Кроз њега универзана, катоичан ска 
Црква интегрише разичитост ии мноштвеност, чинећи о ње јеан 
о својих суштинских еемената. Саорност Цркве [катоичност] пре-
става испуњење моитве из 17. погава светог Јеванђеа по Јовану, која 
је преузета у евхаристијским епикезама.
Повезаност са апостоском зајеницом сјеињује епископски коегијум, 
осигуравајући и спајајући episkopē оканих Цркава са апостоским зо-
ром. И сами епископи оразују коегијум који је сиом Духа укорењен у 
апостоски ик, у тај јеинствени, „јеном засвага“ устројени зор све-
окâ вере. То не значи само а они треа а уу међусоно сјеињени 
вером, уаву, мисијом, опраштањем већ и а треа а ее исту ого-
ворност и исту сужу у Цркви. Буући а се у његовој оканој Цркви 
пројавује јена и јеинствена Црква, нијеан епископ не може овојити 
ригу за своју Цркву о старања за универзану Цркву. Каа у светој тајни 
хиротоније епсикоп оије харизму Духа раи episkopē‑а [назирања] је-
не, тј. своје окане Цркве, он истим чином заоија агоат Духа за 
episkopē цее [васеенске] Цркве.
У нароу Божијем епископ врши своју сужу у koinoni‑ји са свим епи-
скопима који су hic et nunc оговорни за [своје] Цркве, аи и у општењу 
са живим преањем, које је насеио о претхоних епископа. Прису-
ство епископâ сусених катеара на итургији његове хиротоније „сакра-
ментаизује“ и актуеизује ову koinoni‑ју. На тај начин се јава својеврсна 
осмоза [мешање] његове риге за окану зајеницу и старања за Цркву 
раширену по читавој земи. Еpiskopē универзане Цркве поверена је Ду-
хом Светим цеокупном зору оканих епископа који су међусоном 
општењу. Та koinonia се, траиционано, изражава у саорској пракси 
Цркве. Начин на који се разуме и остварује ова пракса испитаћемо на-
кнано, свакако у перспективи ставова изнетих у овом окументу. 
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Munich Document (1982) — The Ecclesiological 
Principles of Theological Dialogue Between the Roman 

Catholic Church and the Orthodox Church

The author pays attention on the first steps of the work of the Joint Commission 
for theological dialogue between the Roman Catholic Church and the Ortho-

dox Church. During the second plenary meeting (Munich, June 30 to July 6 1982), 
Commission published a doctrinal document The Mystery of the Church and of 
the Eucharist in the light of the Mystery of the Holy Trinity, which contains some 
important ecclesiological points of Christian faith (“which is the continuation of 
that of the apostles”) in the sacramental perspective of the Church. The supple-
ment brings the document translate in the Serbian language.
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