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Abstract: Стуија престава приказ ставова према екуменизму. Изожени ста-
вови преставају појеиначна мишења, а не став Цркве о проему савременог 
екуменизма. Аутор настоји а мишења групише развијајући их о консеквенци 
које се оражавају на огосовско сагеавање феномена екуменизма. Закучује 
се а су огосове и огмати незаоиазна и кучна тема у ијаогу између пра-
восавних и римокатоика.
Аутор испитује и позива се на ауторитете Цркве а и оправао ставове који се 
оносе на процену и вреновање екуменских ијаога. Показује се а ауторитет-
ни учитеи Цркве имају компекснији приступ проему него што изгеа каа 
се навое само појеине њихове миси.
Key words: екуменизам, ијаог, огосове, огмати, екисиоогија, Црква, Ју-
стин Поповић.

Уво

У рау ће ити приказани начини разумевања проема екуменизма у Пра-
восавној Цркви на простору српског говорног поручја. Ојашњење терми-

на екуменизам јеном прииком је укратко аи вро прецизно извео епископ 
ачки Иринеј Буовић, рекавши: „Појам екуменизма је восми сен. За јене 
он у првом реу означава оик верско-црквеног реативизма и синкретизма, 
теорију о ’гранама’ у хришћанству и сично, и зато они о таквог екумениз-
ма зазиру — с правом, уостаом. Други га схватају првенствено као кутуру 
ијаога и императив свеочења о вери ревне Цркве, у сужи васпоставања 
црквеног јеинства (максимаистичка перспектива) ии међухришћанскога 
зижавања, онове поверења и сарање на поу зајеничкога свеочења оно-
га што је зајеничко (минимаистичка перспектива).“1

У овом рау по појмом екуменизам поразумеваћемо ијаог. Такав и-
јаог треа а уе у функцији сучеавања и изграње оноса свих оних који 
се називају хришћани. Ове ћемо се авити само оносом између правосав-
них и римокатоика. Да исмо унапре отконии неоумице око значења 
1 Виети интервју с епископом ачким Иринејом на интернет презентацији Епархије ач-

ке: http://www.eparhija-backa.rs/novosti/novosti_2008/12_decembar/intervju/intervju.html, 
преузето 17. 1. 2009.
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појма, ужни смо рећи а ћемо се ржати ругог навееног значења термина 
екуменизам, и то у његовој максимаистичкој варијанти. То значи а ћемо 
екуменизам посматрати као кутуру ијаога чији је ци онова црквеног 
јеинства између правосавних и римокатоика. Покушаћемо а изожи-
мо четири начина разумевања феномена екуменизма на које је анас могуће 
наићи. Ова поеа је вештачка и усовена потреама овог раа. Разичита 
мишења о екуменизму иће испраћена нашим коментарима. Настојаћемо 
а неке о ставова међусоно овеемо у онос. У рау се понеге приега-
вао навођењу основних иеја аргумената и, према нашем мишењу, неких 
могућих њихових посеица.

Треа рећи и то а су ставови који се ове орађују изнети у штампаним 
изањима на српском језику, те а су оступни широј јавности. Доступност 
у таквом виу омогућује а управо они уу актуени и а пуици сугери-
шу како а се оноси према проему екуменизма. Приказаћемо само она 
мишења у којима је могуће назрети неко огосовско утемеење.

У проематици о екуменизму, која је — према нашем мишењу — на 
нашим просторима неовоно испитана, наиазимо на разичите ставове. 
Начини сагеавања екуменизма као савременог феномена ии и сеећи: 
1. оштро супротставање ијаогу; 2. иниферентност према ијаогу; 3. по-
треа за ијаогом — постизање јенакости огмата претхои успоставању 
јеинства; 4. потреа за ијаогом — успоставање јеинства претхои по-
стизању јенакости огмата.

1. Оштро супротстављање ијаогу

За јеног о аутора, свештеника Сроуа Миетића, неправосавни 
преставају свет као нешто што је насупрот правосавнима. Правосавни, 
зог зајенице коју имају са Христом, не могу ити поистовећени са светом. 
Хришћанска аговест за неправосавне, тј. за овај свет, није прихватива 
јер „свет не жеи њихову уав, исто као што није жеео ни Христову“2. 
Према интенцији аутора, правосавни теоози који уазе у ијаог са не-
правосавнима требало би да буду свесни своје наивности, лакомислено‑
сти и гордости.3 Горост и иа утемеена на ставу а ће неправосавни 
разумети и прихватити правосавно огосовско геиште. Аутор сугерише 
а неправосавни поазе о тога а се истина већ наази на њиховој страни, 
зог чега екуменизам и нема потребу у трагању за истином.4 О. Сроу 
Миетић на крају закучује а је циљ екуменских дијалога јединство, а 
не истина.5 Овим се жеи рећи а се у екуменским ијаозима јеинство 
постава наспрам истине.

2 Сроу Миетић, преговор књиге: Аексанар Каомирос, Против лажног јединства, 
Хришћанска мисао, Београ – Ваево – Сриње, 1998, 5.

3 Исто.
4 Исто, 6.
5 Исто.
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Сматрамо а је потрено изожити концепт виђења екуменизма аика 
Аексанра Каомироса у његовој књизи Против лажног јединства, која 
је превеена на српски језик и оступна нашој читаачкој јавности. Према 
његовом мишењу, истина коју јеино правосавни свеоче иа и у еку-
менском ијаогу вренована као делимична и релативна.6 Дијаог је е-
смисен јер „искусија узима оик трговине, ге се размењују компромиси 
у стварима вере а и се ошо а коначне сагасности“7. Не може се говори-
ти о ијаогу који и овео о јеинства „цркава“, пошто „Црква не признаје 
ујеињење, јер она никаа није ни иа разјеињена“8. Дијаог између „црка-
ва“ преставао и распарчаност јене Цркве у многе, што и она значио 
а те партикуарне цркве не и саржае „цеу агоат и истину“9.

Аексанар Каомирос сматра а конференције преставају искучиво 
уску еатност и а у њима нема присуства Бога. Зато каже: „Конференције 
не могу овести о јеинства Цркве, јер и то значио принуу према Богу.“10 

Каомирос ае ојашњава а Црква није саборна зато што укључује 
све хришћане на свету, већ зато што сваки верник у њој налази пуноћу 
Божије благодати.11 По његовом мишењу, саорност може значити а се 
Црква разуме као јеан „замишен, универзаан појам“12 и то и се огои-
о укоико исмо Цркву разумеи као зајеницу свих хришћана на свету. 
Каомирос оацује такву екисиоогију и ојашњава а се за правосав-
не хришћане саорност Цркве огеа у агоати и аровима који постоје у 
свакој помесној Цркви (епархији). Зато је свака „месна правосавна Црква, 
ез озира на њену веичину ии рој верника, сама по сеи, независно о 
ругих, саорна.“13 Помесна Црква остаје ујеињена са ругим помесним 
Црквама „везом истоветности – иентитета“14.

На основу Каомиросових претпоставки оазимо о сеећих консе-
квенци: 1. истоветност помесних Цркава (епархија) потврђује се агоаћу, 
оносно истинитошћу вере коју пројавује окана Црква; 2. истоветност по-
месних Цркава (епархија) довољно указује хришћанима а за постојање јене 
саорне Цркве у свету није нужно постојање канонске структуре унутар које 
су организоване помесне Цркве. Ово не значи а је канонска структура непо-
трена, већ се тиме указује на превасхоство светотајинског аспекта Цркве 
на организационим. „Кроз канонску структуру, како аутор веи, показује 

6  Група оваквих ставова може се наћи у: Аексанар Каомирос, Против лажног јединства, 
Хришћанска мисао, Београ – Ваево – Сриње, 1998, 19.

7  Исто, 20.
8  Исто, 37.
9  Исто, 17.
10 Исто, 36.
11 Исто, 71.
12 Исто, 72.
13 Исто.
14 Исто, 73.
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се веза поштовања и уави која постоји између епархија.“15 Па ипак, „није 
папа, патријарх ии архиепископ тај који ујеињује Цркву. Помесна Црква је 
нешто потпуно (компетно), а не ео неке веће цеине.“16 Усуђујемо се рећи 
а Каомирос на овај начин оацује егитимитет тзв. универзаистичке 
екисиоогије.

Противници ијаога, у својим говорима и уеђивањима оних који су 
огосовски неизграђени и неупућени, настоје а истакну неорживост 
универзаистичке екисиоогије. Зато често као противаргумент универ-
заистичком схватању Цркве навое сеећу мисао ажене успомене ар-
химанрита Јустина Поповића:

У самој ствари, први, раикаан протест у име хуманизма против Богочове-
ка Христа, и његовог Богочовечанског организма — Цркве — треа тражи-
ти у папизму, не у утеранизму… Запано хришћанство је, у суштини својој, 
најоучнији хуманизам, пошто је човека прогасио непогрешивим, и Бо-
гочовечанску реигију претворио у хуманистичку. А а је тако, показује то 
што је Богочовек потиснут на нео, а на његово упражњено на земи место 
поставен Његов заменик, Vicarius Christi — папа… Нема сумње, све се ове 
чињенице саме сивају у јеан неооиво огичан закучак: на Запау нема 
Цркве, нема Богочовека, зато нема ни правог Богочовечанског руштва, у 
коме је човек човеку есмртни рат и вечни сарат.17

Поре навеених речи, отац Јустин Поповић, на ругом месту, вро кри-
тички оцењује феномен екуменизма:

Екуменизам је зајеничко име за псевохришћанства, за псевоцркве Запа-
не Европе. У њему су срцем својим сви европски хуманизми, са папизмом на 
чеу. А сва та псевохришћанства, све те псевоцркве нису руго већ јерес о 
јереси. Њима је зајеничко еванђеско име: свејерес.18

Након навођења оваквих ставова о екуменизму, умесно је појаснити 
мисао оца Јустина Поповића. То можемо виети у сеећим ојашњењима 
која су аи Јустинови ученици. Најпре ћемо навести ојашњење Атанасија 
Јевтића, епископа умировеног захумско-херцеговачког:

Што се пак тиче става Оца Јустина према Екуменизму, тачно је а је ојавена 
његова књига Православна Црква и Екуменизам, аи треа омах рећи а он 
у њој има у виу неправосавни, јеретички римски и женевски, тј. римокато-
ички и протестантски Екуменизам, ок је сва његова теоогија о Цркви (а 
нарочито његова 3. књига Догматике, написана посе тога), изразити пример 
правосавног свеочења о свеоухватности = саборности Правосавне Бого-
човечанске Саорно-Катоичанске Екисиоогије… Па ипак и у споменутој 
књизи Отац Јустин пише на почетку: „Екуменизам је покрет који иза сее роји 
многоројна питања. И сва та питања, у ствари, извиру из јене жее и увиру 
у јену жеу. И та жеа хоће јено: Истиниту Цркву Христову.“19

15 Исто.
16 Исто.
17 Архиманрит Јустин Поповић, Православна Црква и екуменизам, Манастир Хианар, 

1995, 98–99 (прво изање: Соун, 1974).
18 Исто, 123–124.
19 Епископ Атанасије умировени захумско-херцеговачки, Заблуде расколника тзв. „Ста‑
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Указавши на типове екуменизама које је отац Јустин Поповић имао у виу, 
ужни смо ојаснити и значење речи свејерес. Могуће је нешто казати о по-
реку те речи. Епископ Атанасије Јевтић каже:

Такође, Отац Јустин је у тој књизи назвао Екуменизам речју свејерес, а ми 
посећамо а је тај исти израз „свејерес“ (παναίρεσις) употреио већ патријарх 
цариграски Герман II (1222–1240. г. — онај који је светом Сави изао То‑
мос о аутокефаији Српске Цркве) за атинске зауе — јереси његовог 
времена. Но треа имати у виу а је томе претхоио IV Крсташки рат и 
окупација правосавне Цркве у Византији о атинске јерархије (осим маог 
Никејског царства), као и оржавање папског „разојничког“ саора у Лате-
рану 1215. г. (ге је изаран за Царигра атински „цариграски патријарх“ 
Тома Марозини!). Па ипак је патријарх Герман II са Латинима воио таа 
ијаог у ва наврата, у Нимфеу и Никеји (1233–34. г.), и тражио оржавање 
васеенског саора.20

Из овог оомка мого се насутити а је израз свејерес у време настан ка 
употреен не само зог постојећег разичитог огматског учења о исхо-
ђењу Светог Духа већ и зато што је — а можа је то ио првенствени разог — 
вођством Римске патријаршије канонска јерархија Цариграске патријаршије 
насино замењена јерархијом Римске. Ове није реч само о канонском пре-
ступу, већ и о груом и суштинском занемаривању основних екисиоошких 
претпоставки, јеиних о којих је могуће ае поазити и ити у Цркви. За-
мена јерархије о стране Рима преставаа је посеицу негирања а Црква 
у Цариграу постоји. Они који анас употреавају израз свејерес треа а 
знају разог употрее и значење које је тај израз носио са соом.

На основу реченог, мого и се схватити а ставови оца Јустина указују 
а је за правосавне неприхватива оређена врста ијаога. То не значи а 
је отац Јустин Поповић начено ио против ијаога са неправосавнима.

Током евеесетих гоина прошог века реакцију у Цркви је изазваа 
књига ечанског јеромонаха Саве Јањића Екуменизам и време апостасије. 
У књизи се износе још неки аргументи који ове нису поменути. Новина се 
састоји у томе што се промовишу: напуштање сваког ијаога са неправо-
савнима21, развој покрета тзв. старокаенараца у Грчкој22 и сумња а у 
Српској правосавној Цркви оази о неприметног напуштања правосав-
не вере захваујући појеиним епископима који верни наро вое коним 

рокалендараца“, Београ, 2004, 110.
20 Исто, 111–112.
21 Напуштање ијаога није промовисано само као иеја већ и као позив а се право-

савни угеају на пример Диоора, јерусаимског патријарха, и Синоа јерусаимске 
патријаршије, који су 9. маја 1989. гоине прекинуи учешће у ијаогу. Виети у: јеро-
монах Сава Јањић, Екуменизам и време апостасије, Епархија рашко-призренска, При-
зрен, 1995, 62–63.

22 Вероватно је ту први пут у нашој јавности изнесена краћа историја покрета тзв. старокаен-
араца. Аутор при том оправава еатност овог покрета и још промовише и „међунарони 
траиционаистички фронт“ сачињен о парацрквених зајеница као отпор ијаогу са 
неправосавнима. Виети у: јеромонах Сава Јањић, н. д., 68–69, фуснота 109.
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путем23. Данас је у јавности познато а се аутор књиге, отац Сава Јањић, и-
станцирао о ових својих ставова.

На почетку трећег миенијума постао је чест нови манир. Супротставање 
екуменизму јава се кроз оптуживање, кеветање и осуђивање. Све мање 
има аргументовања.24 Из тог разога нећемо приказати таква мишења.

2. Иниферентност према ијаогу

Иниферентност и се мога ојаснити као незаинтересованост за ијаог. 
Иниферентност према ијаогу са римокатоицима може се виети у ста-
ву пресеника Синоа Руске заграничне цркве, митропоита Фиарета, у 
писму упућеном цариграском патријарху Атинагори повоом укањања 
анатема из 1054. гоине:

Никакво јеинство са Римском Црквом није могуће ок она не оаци своја 
нова учења… Руска загранична Црква, а сигурно и руска Црква, која је саа у 
катакомама, неће се сожити ни са каквим „ијаозима“ са ругим вероис-
повестима и унапре оацује сваки компромис са њима, наазећи а је 
јеинство са њима могуће јеино ако они прихвате правосавну веру, сачу-
вану о анас у светој, саорној и апостоској Цркви… Уместо тога, Црква 
им упућује монолог, позивајући их да се врате у њену заједницу, одбацујући 
свако несагласно учење.25

По мишењу митропоита Фиарета, Правосавна Црква може римо-
катоицима а понуи само њихов повратак у Цркву. Дијаог се схвата као 
компромис између истине и ажи, што по сеи значи изневеравање истине. 
Дијаог зато престава нонсенс и јеино што остаје у оносу правосавних 
према римокатоицима јесте позив на повратак у окриље Цркве.
23 Напа на епископе, какав раније није ио уоичајен у нашој јавности, ио је усмерен на 

потписивање нацрта „О правосавној ијаспори“, који је усвојен на III међуправосавној 
припремној конференцији (новемар 1993, Шамези). Аутор је покушао а инирект-
ним путем покаже како прихватање јеног еа екисиоогије, каква иначе постоји и 
која оминира ко римокатоика, нужно значи напуштање правосавне вере и изају. 
Нацрт „О правосавној ијаспори“ превиђао је организовање епархија у ијаспори 
по територијаном кучу. Треао је а национани принцип канонске организације 
епархија уе замењен територијаним принципом. Новоосновани окани саори и 
се за општа питања ораћаи патријарху Цариграа, уместо „национаној“ матичној 
Цркви. У овоме се поозрева прихватање римокатоичке теоогије, навоно на уштр 
правосавне, што и, према интенцији аутора, треао а престава напуштање право-
савне вере. Виети у: јеромонах Сава Јањић, н. д., 71–73.

24 Сичан проем се огоио након разавања памфета Глас православне савести свето‑
горских монаха: „Звоно на узбуну“ (у изању Епархије рашко-призренске, Призрен – Гра-
чаница, новемар 2000) посе триине посвећене оцу Јустину Ћеијском на Коарчевом 
нароном универзитету у Београу крајем 2000. гоине. Триина је иа веома посећена. 
Говории су епископи и јеан акаемик који су ии уховна еца оца Јустина. Порука 
поменутог памфета оаваа је утисак а је у позаини стварааштва оца Јустина стајао 
јеан искучив антиекуменистички став.

25 Писмо је упућено 2/15. ецемра 1965. гоине. Виети у: Аексанар Каомирос, Про‑
тив лажног јединства, Хришћанска мисао, Београ – Ваево – Сриње, 1998, 121–122. 
Повачење у цитату је наше.
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Користећи мишење јеромонаха Саве Јањића, можемо говорити о ини-
ферентном ставу према ијаогу:

Очигено Јерусаимски Патријарх заступа иеју и начин сјеињења који су 
исповеаи сви свети Оци: нема компромиса између јереси и истине; јеини 
пут сјеињења неправосавних са правосавном Катоичанском Црквом 
јесте пут покајања.26

Аутор касније у свом еу открива позаину навееног става:
Веома је наивно мишење многих правосавних хришћана који сањају о 
унији са Римом а ће се јеинство остварити каа римска „црква“ оучи 
а исправи неке своје погрешке. Заорава се при том на чињеницу а је 
хришћански Запа већ есет векова овојен о стаа Цркве Христове, а 
осушеним жиама њихових осечених грана већ оавно не струји живоно-
сни сок ожанске агоати. На њима је тек понеге остао који зеени 
истић, аи агоатних поова истинске и непатворене светости нема. 
Зато се конкретно може говорити само о повратку појединаца или група 
римокатолика у наручје Мајке Цркве, али нипошто о сједињењу једног це
лог оболелог организма са православном Црквом. Заиста, римокатоичка 
зајеница само споа посеује оичје Цркве, а у суштини је заснована на 
савим ругачи јим темеима, оише сасвим ругачијим ухом и мишу него 
правосавна Црква… Да и римокатоик истински постао правосаван, по-
трено је а се у њему рои цеи јеан нови свет, а прође кроз цеовити 
процес преумљења. Нипошто није овона само екаративна изјава а 
признаје и прихвата оно што учи правосавна Црква, а прочита Симво 
вере ез Filioque ии а прихвата руга правосавна учења… Проем више 
није ни у питању Filioque, проему папоатрије и васти у Цркви као и ру-
гим огматским разикама, већ у јеном духу папизма који је у станом и 
инамичком приагођавању уха овога света и века и који опет генерише 
све руге разике.27

Закучујемо а је, према мишењу оца Саве Јањића, ијаог есмисен. 
Аутор каже: „Хришћански Запа већ есет векова овојен (је) о стаа Цркве 
Христове.“ Сеи а ко римокатоика не постоји Црква и а зог тога не 
може оћи о ијаога. Вро је могуће, усуђујемо се рећи, а се ове раи о 
незаинтересованости за спасење оних који се сматрају хришћанима а који 
нису чанови Правосавне Цркве.

Осећамо потреу а на овом месту читаоцу преочимо а се твр њом о 
есетовековној овојености римокатоика о правосавних прећутно при-
знаје универзаност Правосавне Цркве у контексту њеног распрости рања 
широм света. Према таквој поставци, коју аутор навееног текста поразуме-
ва, у свету постоји само јена Црква — правосавна.28 

26 Јеромонах Сава Јањић, Екуменизам и време апостасије, Епархија рашко-призренска, 
Призрен, 1995, 64. Повачење је ауторово.

27 Повачење је ауторово, Сава Јањић, н. д., 82–83.
28 Интересантно је приметити а је прећутни став оца Саве Јањића о универзаности Пра-

восавне Цркве у супротности са његовим опет прећутним ставом који је изнео прии-
ком већ поменуте критике појеиних епископа у Срији. Виети у: Сава Јањић, н. д., 71–73.
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Отац Сава Јањић нам сугерише а је јеино могуће а римокатоици као 
појеинци постану чанови Правосавне Цркве. Дијаог зато није оправан 
и зато је иниферентност јеини оправан оговор правосавних на позив 
римокатоика а ступе у ијаог. — Овако и изгеао јеан о огичких 
завршетака мисаоне цеине коју је поставио отац Сава Јањић. Она саржи 
три претпоставке: прва је а ијаог нужно престава компромис у ствари-
ма у којима не може ити компромиса. Дијаог и зато значио сигурну изају 
сопствених принципа макар јене стране у ијаогу. Друга претпоставка 
поразумева покајање, које је могуће само појеинцу, а не и цеој зајеници. 
Трећа претпоставка се оноси на то а је за страну која има истиниту веру 
немогуће и непотрено а се ораћа ругој страни, која нема истиниту веру. 
Страна која се наази у зауи треао и а сама, оносно ез ијаошке 
помоћи руге стране, приђе истинитој страни. У овоме сагеавамо куч 
за разумевање иниферентности према ијаогу.

3. Потреба за ијаогом — постизање јенакости 
огмата претхои успостављању јеинства

Саа ћемо размотрити ставове који истичу потреу правосавних за и-
јаогом са римокатоицима. Осврнућемо се на неке аргументе који говоре 
о потреи ијаога. У нашој аој анаизи аргумената можемо узети у о-
зир став а су римокатоици јеретици. Такав став никаа није ио изречен 
саорским путем. Ово чинимо а исмо показаи какав онос и треа-
о правосавни а имају према римокатоицима каа и у хипотетичком 
сучају Правосавна Црква саорском оуком означиа римокатоике као 
јеретике. Таа исмо мораи узети у озир став светог Максима Испове-
ника (580–662) према јеретицима:

Ја не жеим а се јеретици муче, нити се раујем њиховом зу, — Боже сачувај! 
— него се већма раујем и зајенички весеим њиховом ораћењу. Јер шта 
може вернима ити миије него а вие а се растурена чеа Божија саеру 
у јено. Ја нисам тоико помахнитао а саветујем а се немиост више цени 
него човекоуе. Напротив, саветујем а треа са пажњом и искуством чи-
нити и творити оро свим уима, и свима ити све како је коме потрено. 
При том, јеино жеим и саветујем а јеретицима као јеретицима не треа 
помагати на поршку њиховог езумног веровања, него ту треа ити оштар 
и непомирив. Јер ја не називам уаву него човекомржњом и отпаањем 
о Божанске уави ка неко потпомаже јеретичку зауу, на већу пропаст 
оних уи који се рже те зауе.29

Свети Максим Исповеник је имао у виу јеретике који су се овојии о 
Цркве након саора у Хакиону, 451. гоине. Тешко а се може оправати 
анаогија између начина на који су се монофизити и монотеити овојии 
о Цркве са гуитком итургијског општења што се у каснијим времени-
ма јавио између правосавних и римокатоика. Овом прииком жеимо а 

29 Свети Максим Исповеник, Писмо 12, PG 91, 465C. Цитат је преузет из еа оца Јустина 
Поповића, Православна Црква и екуменизам, Манастир Хианар, 1995, 125.
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покажемо а чак и ако исмо занемарии ову разику, као и непостојање са-
орске оуке за анатемисање римокатоицизма као јереси, и таа и пра-
восавни жено ишчекиваи сарање и повратак јеретика у Цркву. Свети 
Максим каже а и тако нешто ио најмиије хришћанима. Правосав-
ни треа а уу свима све а и се тај ци остварио, јеино не треа а 
поржавају јеретичке зауе. Овакав став ни у ком сучају не може а значи 
противење нити иниферентност правосавних према ијаогу са непра-
восавнима.

О веике је важности приказати ставове светог Марка Евгеника, митро-
поита ефеског (1391–1444), који је ио вођа еегације правосавних епи-
скопа на саору у Ферари и Фиренци 1438–1439. гоине. Важност наазимо у 
томе што је свети Марко Ефески учествовао у ијаогу са римокатоицима. 
Пошто је уочавао коико је неприхвативо за хришћанску свест а право-
савни и римокатоици не уу чанови исте Цркве, свети Марко је гово-
рио: „Ја мисим а ће онај ко је увео ту разеоу и растргао свишеизаткани 
хитон Госпоњега Теа ити повргнут већој осуи негои они што Христа 
распеше и негои сви о памтивека езожници и јеретици“30.

Свети Марко Ефески је заступао став а правосавни имају а вое и а 
негују ијаог са римокатоицима. Такав став је насеио из светоотачке 
теоогије ијаога, коју је свети Јован Затоусти изразио речима: „Допри-
несимо што о нас стоји, и разговарајмо с њима са свом ором воом и 
стрпивошћу, показујући и погрешност њихове ствари и веичину уховне 
штете, и ника немојмо посустати и оустати о њихова спасења“31.

За проем ијаога о значаја могу ити речи светог Марка Ефеског које 
је упутио папи Евгенију IV у позравном говору прииком отварања саора 
у Фиренци, на којем је покушано а се поврати изгуено јеинство:

Данас наста уво у раост читавом свету; анас почињу а изгревају цеој 
васеени совесни зраци сунца мира; анас уи Госпоњега Теа, раније за 
многа времена разијени и отргнути јени о ругих, хитају ка међусоном 
сје ињењу; јер Гава, Христос Бог, неће више а поноси а стоји на раз-
ееним теом, нити, уући Љуав, хоће а веза уави међу нама уе пот-
пуно прекинута… Хаје аке, пресвети оче, прими чеа своја, која ти ођоше 
изаека, са Истока; загри оне што о авног времена еху овојени о тее, 
а саа приегоше твоме наручју… Доке ћемо се ми, који имамо исто га Хри-
ста и исте смо вере, орити јени против ругих и гожити међу соом? До-
ке ћемо се ми, поконици исте Тројице, међу соом кати и јести, ок јени 
руге не истреимо и ок нас спони непријатеи не претворе у ништа? Не 
ај а се то зуе, Христе Царе.32

30 Речи светог Марка Ефеског потичу из есее коју је упутио папи Евгенију IV. Цитат 
и референце о овој есеи погеати у стуији епископа Иринеја Буовића „Теоогија 
ијаога по Св. Марку Ефескоме“, Теолошки погледи 1 (1975), 9 и фуснота 5.

31 Мисао и цитат преузети су из навеене стуије епископа Иринеја Буовића, 27 и фус-
нота 85.

32 Исто, 20–21.
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Ове не можемо наћи нијеан траг о саа оразаганих ставова што 
исказују противење ии иниферентност према ијаогу. Напротив, ија-
ог правосавних са римокатоицима се пре може посматрати као пут који 
припаа прирои Цркве а саере све у јеинство. Јеинство Цркве се, на 
основу речи светог Марка Ефеског, може посматрати и на универзаном 
пану, каа се Црква сагеава као јена Црква која се наази раширена по 
читавом свету.33 Треа запазити а се св. Марко Ефески ораћа папи Евгенију 
IV речима „свети оче“, а правосавне назива папиним чеима која оаском 
на саор зог ијаога приегавају папином наручју. Можа нама анас из-
геа невероватно а су овакве речи изречене о некога ко је правосаван. 
Можа нам још невероватније изгеа што је ове речи изрекао управо св. 
Марко Ефески на саору у Фиренци. Међутим, то су чињенице.34

Овом прииком жеимо а поменемо извештај ваике Никоаја Веи-
мировића са скупштине Светског савеза цркава у Еванстону 1954. гоине. 
Текст се не оноси на ијаог правосавних и римокатоика, већ на ијаог 
протестантских зајеница. Важно је, мисимо, истаћи мишење еп. Никоаја 
као ауторитета у Цркви управо из разога што се противници екуменизма 
често скривају иза његовог имена. Ваика Никоај је за екуменски скуп у 
Еванстону рекао а је то „огађај нашег стоећа!“35. Дае у свом извештају 
похваује атмосферу која је вааа на скупу: „Свак је могао прићи свакоме, 
руковати се ез преставања и разговарати ез устезања. Као а су ии 
рођаци ии авнашњи познаници. Јено име зижавао је и срођавао све 

— Исус Христос.“36 Ваика Никоај није сматрао а ће учешћем на овак-
вом скупу правосавни изгуити свест о прирои и заатку Правосавне 
Цркве. Зато је и могао а смео, аи и хришћански оговорно, оцени зав-
ршну екарацију скупа речима а она „није огосовског карактера, него 
социјаног“37. На крају свог извештаја изожио је ставове правосавних учес-
ника, изнетих у засеној екарацији, а њу је прочитао отац Георгије Фо-
ровски. Ставови правосавних су, како их изаже ваика Никоај, сеећи:

33 Управо овакав универзаистички концепт Цркве напао је отац Сава Јањић у својој 
књизи Екуменизам и време апостасије. Према његовом мишењу, универзаистички 
тип екисиоогије, који је својствен римокатоицима, не може ући у састав правосав-
не екисиоогије. Речи светог Марка Ефеског о разијеним уима Теа Христовог, који 
треа поново а се овеу у јеинство, оносе се на правосавне и римокатоике. По 
светом Марку Ефеском, правосавни и римокатоици треа а зајено чине јену Цркву 
раширену широм света. Овакав приступ и се могао именовати универзаистичким 
типом екисиоогије. 

34 Чињеница је и а саор у Ферари и Фиренци, иако је трајао више о гоину ана, није 
успео а поврати јеинство. Разог је ио што свети Марко Ефески, као вођа еегације 
правосавних епископа на саору, није жеео а потпише успоставање јеинства и што 
је касније својим посаницама уеио све Правосавне Цркве а је јеинство потписано 
на саору о ругих правосаних епископа — неважеће.

35 Никоај Веимировић, Догађај у Еванстону, Сарана еа, књига XIII, Српска право-
савна епархија запаноевропска, Химестир, 1986, 42. 

36 Исто, 43.
37 Исто, 45.
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Свака еноминација саржи јеан ео хришћанске вере, јеино правосавна 
Црква саржи цеину и пуноћу те истините вере…
Јеинство свих цркава не може се постићи узајамним концесијама, него само 
усвајањем о свију јеине праве вере у цеости, како је она завештана о апо-
стоа и формуисана на Васеенским саорима; ругим речима, враћањем 
свих хришћана оној јеинственој и непоееној Цркви којој су припааи 
преци свих хришћана цеога света првих есет стоећа о Христа. А то је 
света правосавна Црква…
То аго није наше но Христово. Ако и се ми гории соом зог тога што је 
то аго нама поверено, ми и оесветии светињу истине…38

Овакво еовање правосавних престава свеочење истине. Изјава 
правосавних је иа храар чин, јер је оша неочекивано за остае уче-
снике на засеању скупштине Светског савета цркава. Треа имати у виу 
а је правосавних еегата ио око 30, наспрам 1500 остаих еагата 
који су учествоваи на скупу у Еванстону. Ваика Никоај каже како је 

„екарација правосавних преставника паа као метеор у многоуни са-
ор Евастонски“39. Овај пример нам указује на то а правосавни не треа а 
се паше ијаога са неправосавнима. На крају свега, то може ити храро 
исповеање вере.

Изнећемо и став оца Јустина Поповића о екуменизму. Противници еку-
менизма рао користе Јустинов термин свејерес, а а при том не вое рачуна 
о томе а је отац Јустин мисио на тзв. женевски и римокатоички екуме-
низам. Не и треао занемарити мисао оца Јустина која увои читаоца у 
проематику екуменских ијаога. Омах на почетку књиге Православ‑
на Црква и екуменизам он показује оправаност екуменистичких покре-
та. У њима препознаје човекову вечну жеу а уе ео Христове Цркве. Ту 
каже: „Екуменизам је покрет који из сее роји многоројна питања. И сва та 
питања, уствари, извиру из јене жее и увиру у јену жеу. И та жеа хоће 
јено: Истиниту Цркву Христову. А истинита Црква Христова носи, и тре-
а а носи, оговоре на сва питања и попитања која Екуменизам постава. 
Јер ако Црква Христова не решава вековна питања човекова уха, она није 
ни потрена.“40

Овакав исказ не искучује уогу правосавних у ијаогу са неправо-
савнима. Напротив, о. Јустин говори а је за Цркву важно а аје оговоре 
на питања, поготово на питања која настају из исконске човекове тежње а 
постане ео Христовог Царства нееског — Цркве. Ако имамо у виу а ци 
екуменских ијаога престава учањење неправосавних у Цркву, сматра-
мо а је она озвоено закучити како је отац Јустин Поповић начено ио 
за ијаог правосавних са римокатоицима. Такав приступ правосавних 
могао и се назвати икуменизам.

38 Исто.
39 Исто, 46.
40 Архиманрит Јустин Поповић, Православна Црква и екуменизам, Манастир Хианар, 

1995, 9.
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Мисао о. Јустина Поповића позната по томе што је противници ијаога 
често користе и зоупотреавају („нема дијалога љубави ез ијаога Ис-
тине; иначе такав ијаог је неприроан и ажан“41) говори управо у приог 
ијаогу правосавних са неправосавнима. Јасно је а је о. Јустин ио про-
тив ијаога у којем истина не и иа мерио и смер његовог вођења. Он је 
нагашавао: „У Христу се живи истинујући у љубави.“42 На основу преоче-
ног можемо рећи а о. Јустин Поповић остава могућност за ијаог.

Ваа навести и став Иринеја Буовића, саашњег епископа новосаског 
и ачког, који је још 1975. гоине изнет у часопису Теолошки погледи. Он се 
осања на теоогију ијаога светог Марка Ефеског. У тој стуији навое се 
речи св. Марка упућене Латинима и коментар:

„Морамо с уаву оговарати на оно што сте казаи… Чувајући наше аго-
чешће (= правосаве) и о Отаца преате црквене огмате.“ Ове речи св. 
Марка могу се узети ваистину као затно правио ијаога: ораћати се ино-
савнима с уаву, аи ујено чувати Истину правосава, чувати живо-
носне огмате Цркве. Само на тај начин ијаог ће превазићи своју уску 
ограниченост, разгранаће се и разјерати у праве огочовечанске размере.43

На основу речи св. Марка Ефеског закучујемо а правосавни имају о-
говорити на потреу неправосавних а уу са њима у црквеном јеинству. 
Истовремено, правосавни не могу а а се не рже огматâ који се у Цркви 
преају и насеђују. Оговорност за ијаог је можа најпотренија у оносу 
са римокатоицима, управо зог нерешеног канонског стања, које вековима 
траје. Ово захтева огроман напор а се римокатоичко огосове овее 
на ниво разумевања и прихватања огмата што се насеђују у Правосавној 
Цркви. Непознато је коико је времена потрено а и о тога ошо. Не и 
ио изненађење ка и за такав ијаог ио потрено некоико еценија, 
па и више о тога. Чини се а није постојано тврђење како такав тру 
престава изају правосавне вере, чему су нарочито скони противници 
ијаога.

Најекспицитнији став а успоставању јеинства правосавних са ри-
мокатоицима мора а претхои разумевање и прихватање огмата који се 
насеђују у Правосавној Цркви — изнесен је у навееној стуији епископа 
Иринеја Буовића:

Богосовски, пак, ијаог Цркве са зајеницама изван ње које верују у Христа 
Бога јесте непотпун ијаог, јер је он само срество и начин а се постигне 
горњи ци, а се постигне пуно међусоно моитвено општење и зајеница 
у Теу и Крви Госпоа. Непотпун је аке огосовски ијаог стога што је 
ограничен само на ијаог речима, и ника и ни у ком сучају не може се у 
њега „укучити“ оно што и, у сучају успеха, треао а уе његова тековина 

— а то је моитвено општење и његова круна, светотајинско и светопричесно 

41 Исто, 124.
42 Исто.
43 Јеромонах Иринеј Буовић, „Теоогија ијаога по Св. Марку Ефескоме“, Теолошки по‑

гледи 1 (1975), 25–26 и фуснота 78.
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општење. На тај начин смо оши о јенога о основних светомарковских и 
светоотачких начеа правосавнога ијаога: нема и не може ити моитве-
нога општења и „интеркомуније“, нема и не може ити зајеничкога моења 
и зајеничкога причешћивања између правосавних и неправосавних све 
оте ок се не постигне ци ијаога, сагасност у вери, а ако се она не по-
стигне никаа, она никаа неће ни ити зајенице и јеинства.44

У атом цитату еп. Иринеј истиче ва става: повезаност ијаога са цием 
ијаога, а то је итургијско јеинство; руги став, јенаке важности, оно-
си се на непостојање и на немогућност постојања итургијског јеинства 
правосавних са римокатоицима укоико се не увии значај и не прихвате 
огмати које је насеиа Правосавна Црква.

Значајан је и поге Атанасија Јевтића, епископа умировеног захум-
ско-херцеговачког, на могући ијаог правосавних са неправосавнима.

Правосаве не може и не треа а се орекне своје мисије, не треа а пре-
зре и превии позив и призив неправосавних хришћана.
Изегавањем о стране неких преставника правосавне Цркве њене истин-
ски екуменске мисије непатвореног свеочења Истине Христове, неизвитопе-
реног Јеванђеа апостоа и отаца, многе искрене уше на Запау, које чезну за 
пуноћом црквености и агоатног зајеништва у светим тајнама, гуе своју 
и посењу нау у могућност наажења свог пута у Цркву Божију и шансе 
спасења у њој.45

На основу ових речи можемо закучити а правосавни треа а уу 
свесни мисије Цркве, а она је — спасење свих уи и свега света. Право-
савни су зато ужни а оговоре на позив за ијаог упућен о римока-
тоика и остаих неправoсавних. Таква оговорност преставаа и 
свеочење вере. У том контексту пројавују се неке о основних каракте-
ристика хришћана.

Епископ Атанасије Јевтић указује на егзистенцијани смисао огмата 
Цркве. То није просто учење Цркве које се може поставити у раван ио 
којег ругог учења, већ је ове реч о сотириоошко-оносном, стога и 
егзистенцијаном значењу огмата. Зог тога је немогуће а ијаог пра-
восавних са римокатоицима, и са ио којим ругим неправосавнима, 
вои јеинству ез претхоног препознавања и прихватања огматâ што 
се насеђују у Цркви. То можемо закучити на основу сеећег става еп. 
Атанасија:

Јеинство у вери (= у истини хришћанског живота и спасења) увек је имао 
христоошки карактер и значење, што ће рећи истовремено и екисиоошко и 
сотириоошко значење. Зато се и на Св. Литургији оувек прво читао Симво 
вере, па се тек она свршавао канон Евхаристије и учествовао у Причешћу. 
Литургијско зајеничарење — κοινωνία, communio — ез претхоног искре-
ног и правосавног исповеања јене и исте вере јесте екисиоошки нонсенс. 

44 Исто, 16.
45 Атанасије Јевтић, „Правосавни икуменизам“, у: Живо предање у Цркви, Братство Св. 

Симеона Мироточивог, Виосов Тврошки, Врњачка Бања – Треиње, 1998, 336–337. 
Текст је настао 1970. гоине.
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Такав поступак и ишао иректно против јеинства Цркве, јер он ориче и 
разија саму основну сиу сјеињења — веру као ујеињујућу моћ у Јеноме 
Духу, у Јеноме Христу, у јеноме Богу.46

Усуићемо се а кажемо а правосавни имају воструки заатак: ијаог 
са онима који су изван Цркве и указивање у тим ијаозима на егзистен-
цијану важност црквених огми. Без прихватања огмата Цркве, чему и 
претхоио препознавање њиховог значаја за постојање Цркве, не може оћи 
о јеинства са римокатоицима. Овај воструки заатак правосавних 
назваи исмо свеочење истине. Истина је чињеница која се тиче посто-
јања уи и свега што је Бог створио. Правосавни су ужни а осете ко-
ико је важно свеочити истину неправосавнима и коико није орживо 
непостојање канонског и итургијског општења са римокатоицима, наро-
чито ако постоји оострана жеа за јеинством. Ово су тешка питања и она 
не могу ити решена ез учешћа Божије вое. Каа и она и иа решена, 
она и таква решења преставаа само стечени усов за јеинство, аи 
не и само јеинство.

4. Потреба за ијаогом — успостављање јеинства 
претхои постизању јенакости огмата

Тему овог погава започећемо изјавом цариграског патријарха Ати-
нагоре (1949–1972) повоом ијаога између правосавних и римокатоика: 

„Теоошки ијаог неће онети резутате. Нисмо спремни и треаће нам ве-
кови. Само је јеан ијаог могућ — ијаог уави“47.

Вероватно је а су изјаве овог типа нагнае оца Јустина Поповића а ојави 
књигу Православна Црква и екуменизам.48 Став цариграског патријарха 
Атинагоре престава занемаривање огосова и оговорности Цркве а о 

46 Исто, 333.
47 Изјава је ео интервјуа ојавеног 1970. гоине. Више о томе виети у: јеромонах Сава 

Јањић, Екуменизам и време апостасије, Епархија рашко-призренска, Призрен, 1995, 20–
21 и фуснота 39.

48 Иринеј Буовић, критикујући смеост изјава патријарха Атинагоре, попут ове коју смо 
навеи, сматра а су реаговања на такве ставове у Правосавној Цркви овеа о тога 
а ијаог правосавних са римокатоицима уе преусмерен на ругу страну. Духовни 
ауторитети у Правосавној Цркви опринеи су а огосовска имензија ијаога ипак 
уе о оучујућег значаја за исхо ијаога. Мишење је еп. Иринеја Буовића а за-
суга за то припаа и оцу Јустину Поповићу. Ово мишење навоимо у цеовитој фор-
ми: „Отац Јустин писао је у време патријарха Атинагоре. Бажене успомене васеенски 
патријарх Атинагора авао је неке веома смее изјаве, говорио је, а никаквих реаних 
препрека за успоставање јеинства Цркве нема, а тешкоће потичу о стране ого-
сова и огосова. Он је авао некакве емотивне, веома смее изјаве. Био је утисак а 
се ствара тип иејних екумениста у правосавном свету. На срећу, уући развитак у 
правосавном свету у цеини и у појеиним помесним правосавним Црквама као еу, 
оповргао је ове ојазни. Аи ја сматрам, а су гасови таквих уи као што је отац Јустин, 
понека веома оштри и критични, помоги а се развитак огађаја оврати о ругачијег 
правца“, виети у: епископ Бачский Ириней (Буович), „Сербская Церковь и экуменизм“, 
у: Церковь и время 4 (7), Москва, 1998, 61.
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свету промиша на основу својих огмата. Тиме се оацује егзистенцијани 
значај огмата који се оноси на Цркву, аи и на свет. Црква на тај начин гуи 
свој иентитет и пружа ажну нау онима са којима уази у ијаог.49

Мисимо а је врено поменути проематику граница Цркве коју је ак-
туаизовао отац Георгије Форовски. У свом тексту „О границама Цркве“ 
Форовски констатује а постоје сучајеви каа се у Цркву примају они који 
оазе из јеретичких зајеница.50 Он тври а се границе Цркве не могу 
установити само на основу канонских оеежја51 и ојашњава праксу Руске 
правосавне цркве: „У руској Цркви се они који оазе из римокатоицизма 
ии из несторијанства и сични њима примају у општење ’кроз орицање о 
јереси’, тј. кроз тајну покајања. Кирицима отпуст аје епископ и самим тим 
укиа зарану која се наазиа на шизматичком кирику.“52

На основу такве црквене праксе отац Георгије Форовски постава пита-
ње а и се тиме признају свете тајне које се савршавају изван канонских 
граница Цркве. Дае, приегава резоновању а расконици нису у Цркви, 
аи је зато правино рећи а у расконичким зајеницама проужава а 
живи Црква.53 Аутор сматра а не треа поистовећивати канонске границе 
Цркве са њеним уховним границама.54 Овим као а се жеи рећи а Црква 
захвата више и шире него њене канонске границе. То је могуће зато што 
њене тајне постоје, тј. ваине су, аи нису еотворне.55 На тај начин остаје 
нејасно како то а је Црква присутна и у расконичким зајеницама а а при 
том у њима нема спасења. Неизежно је поставити питање: а и је могуће 
неспасоносно присуство Цркве? Форовски не аје оговор, јеино успева 
а каже а се у неправосавним зајеницама препознаје „параокс раско-
ничког ивствовања“56.

49 О томе виети и у стуији еп. Атанасија Јевтића „Правосавни икуменизам“, у: Живо 
предање у Цркви, Братство Св. Симеона Мироточивог, Виосов Тврошки, Врњачка 
Бања – Треиње, 1998, 338–339.

	 Сичну критику ијаога ишеног огосовске основе и циа ао је Христо Јанарас у 
књизи Истина и јединство Цркве (Нови Са, Бесеа, 2004). 

50 Георгије Форовски, „О границама Цркве“, у: Православље и екуменизам, Хришћански 
кутурни центар, Београ, 2005, 90. Текст је настао 1933. гоине. 

51 Исто, 91.
52 Исто, 94–95.
53 Исто, 98.
54 Исто, 99.
55 Исто, 96–97.
56 Исто, 96. Да не исмо о. Георгија Форовског преставии јенострано, само на осно-

ву његовог чанка „О границама Цркве“, ужни смо преставити његово интимно 
мишење и став о екуменизму: „Као свештеник правосавне Цркве верујем а је Црква 
у којој сам крштен и васпитан, права Црква, то јест истинита Црква и јеина Црква. То 
верујем из многих разога: по ичном уеђењу и по унутрашњем свеочанству Духа Све-
тога, Који ише у тајнама Цркве, и по свему ономе што могу научити из Светога писма и 
саорског преања Цркве. Треа, аке, а сматрам руге Цркве као непотпуне, и у мно-
гим сучајевима могу оста тачно а иентификујем многе мањкавости. Стога за мене 
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Потрено је указати, макар хипотетички, и на могуће посеице става а 
се Црква простире и изван својих канонских граница, које и ие о значаја 
за екуменски ијаог. Укоико Црква признаје а су свете тајне ваине у 
ругим зајеницама, она се може тврити а постоји невиива повеза-
ност Цркве са расконичким зајеницама. Ако тако поставимо проем, мо-
жемо а кажемо и а постоји нека „невиива црква“ која спаја разичите 
зајенице, ии а се „невиива црква“ пројавује кроз разичите зајенице 
на разичите начине. Узмемо и а је то истина, таа није основан разог а 
се у ијаозима између Цркве и расконичких зајеница као усов ујеињења 
постава препознавање важности огмата Цркве и њихово прихватање о 
стране остаих учесника у ијаогу.

У вези са ијаогом правосавних и римокатоика врено је а поменути 
ставове оца Никоаја Афанасјева. У тексту „Una Sancta“ аутор показује раз-
ику између универзаистиког и евхаристијског типа екисиоогије. Пре-
ма универзаистичком типу, Црква је јена и раширена је по читавом свету. 
Изван Цркве не може ити цркве. Она је строго омеђена својим канонским 
границама. Афанасјев каже: „Прироа Цркве је таква а она ии постоји у 
потпуности ии је нема.“57 

За разику о таквог типа, мого и се рећи а евхаристијски тип еки-
сиоогије феноменоошки ефинише Цркву овако: Црква се пројавује на 
епископском евхаристијском сарању, тј. истину и пуноћу Цркве чини и 
пројавује свака епархија (епископија).

Укоико говоримо о ијаогу правосавних и римокатоика, који има за 
ци постизање јеинства, она постоји разичитост у приступу у оквирима 
ова ва типа екисиоогије. По мишењу оца Никоаја Афанасјева, постоји 
непомиривост између универзаистичке и евхаристијске екисиоогије.58 
То се огеа, између остаог, и у томе што се разичито сагеава значај ог-
мата за Цркву. Према универзаистичком типу, а и ошо о јеинства 
правосавних и римокатоика, потрено је а јена страна промени своје 
огматско учење и орекне се права а чини и престава Цркву — разог 
за то је што на свету може а постоји само јена Црква.

Проем се ругачије сагеава у оквирима евхаристијске екисиоогије. 
Афанасјев тври а ту „постоје ве групе Цркава које посеују пуноћу цркве-
не прирое.“59 Према Афанасјевевом мишењу може се закучити а се 
огмат а је Црква јена оноси на евхаристијско сарање независно о тога 

хришћанско јединство јесте просто свеопште обраћање православљу. Ја немам конфеси-
онане ојаности, моја ојаност припаа искучиво Јеној Светој (Una Sancta)“. Цитат 
је преузет из књиге еп. Атанасија Јевтића, Заблуде расколника тзв. „Старокалендараца“, 
Београ, 2004, 113, фуснота 159. Повачење у цитату је наше.

57 Никоај Афанасјев, „Una Sancta (Јена Света)“, у: Студије и чланци, Епархијски управни 
оор Епархије анатске, Вршац, 2003, 272. 

58 Исто, 282–283.
59 Исто, 302.
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а и је нека епархија изгуиа евхаристијско општење са ругом епархијом 
ии групом епархија.

Афанасјев ае тври а је јеинство правосавних и римокатоика могу-
ће ез озира на огматске разике, и ту се осања, навоно, на евхаристијску 
екисиоогију. Он каже: „Кроз уавни повиг правосавна Црква може а 
васпостави евхаристијско општење са Римокатоичком Црквом, ез озира 
на огматске разике које постоје међу њима, не захтевајући о Римокато-
ичке Цркве а оаци она учења по којима се анас разикује о Право-
савне, зато што ’уав уго трпи, аготворна је, уав не завии, уав се 
не гори, не наима се’ (1Кор 13, 4).“60

Отац Никоај Афанасјев нуи решење које на известан начин заоиа-
зи огматску усовеност проема. Он супротстава евхаристијски тип 
екисиоогије универзаистичком типу. Као резутат оио је негацију уни-
верзаног значаја огмата Цркве.

Међу ставовима навееним у овом погаву раа постоје ва моеа 
решавања проема јеинства. Аутори угавном сматрају а у свету постоји 
црква која се простире и изван својих канонских граница. Мого и се рећи 
а постоји „невиива црква“, црква која је истовремено изван и унутар 
Цркве. Самим тим постоји „невииво јеинство“ између Цркве и раско-
ничких зајеница (и јеретика). Према ставовима ових аутора, проем се 
може решити признавањем навоно невиивог и већ постојећег јеинства.

О већине мишења аутора изваја се мое и мишење о. Никоаја 
Афанасјева, који сматра а поее између правосавних и римокатои-
ка никаа није ни ио. То и се мого виети ако исмо Цркву посма-
траи кроз евхаристијску екисиоогију, која је навоно супротставена 
универзаистичкој екисиоогији.

Закључак

На екуменизам се може геати на више разичитих начина. Можа је 
врено, пре промишања о том феномену, схватити а је реч о ијаогу који 
за ци има јеинство које вековима не постоји. Екуменизам зато престава 
разговор о јеинству, аи не и само јеинство. Дијаог не може а значи 
истовремено напуштање вастите вере. О томе најое говоре ставови св. 
Јована Затоустог, св. Максима Исповеника и св. Марка Ефеског које смо 
навеи у овом рау.

Свети оци огосови Правосавне Цркве и анас преставају оријентир 
који нам помаже а правино сагеамо проем што се пре нама наази. 
Њихова решења и ржање у ијаошким сусретима са зајеницама које су 
током историје напустие јеинство са Црквом показују пут којим се може 
овијати савремени екуменски ијаог.

60 Исто, 303.
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This study examines contemporary positions on the phenomenon of ecumen-
ism. The positions studied in this work represent individual opinions and not 

the official teaching of the Orthodox Church. The author divides the positions 
into four groups and develops them toward their logical consequences, each re-
flecting a theological perception on ecumenism.

The author also investigates how some of these works cite the authority of the 
Church in order to promote their own positions on ecumenism. The theologians 
cited as authoritative hold more complex positions than is often presented. Con-
cretely, this work shows complexity of Fr. Justin Popovic s̓ thought through a more 
specified study of his work. This is done in order to dissuade the reader from (a 
typically) narrow understanding of Fr. Justin thought on ecumenical dialog with 
the Catholic Church.

The presentation of ecumenism through a deeper, theological lens aims to 
challenge the awkwardness and negativity that is sometimes found when this 
topic is brought up.
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