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1. Увод 
Чи ње ни ца да Срп ска пра во слав на цр ква уче ству је у са вре ме ном еку мен ском по-
кре ту, у окви ру би ла те рал них и мул ти ла те рал них бо го слов ских ди ја ло га, иза зи ва, 
услов но ре че но, па ни чан на пад код ве ћи не ак тив них чла но ва СПЦ, ко јих је, на на-
шу не сре ћу, вје ро ват но ма ње од 2% од укуп ног бро ја кр ште них. Ти стра хо ви и не-
при јат ност ко је на ше ми ни ја тур но цр кве но ти је ло осје ћа су ве за ни за нео бја шњи-
ву не за ин те ре со ва ност са мих вјер ни ка за еку мен ска пи та ња и про бле ме, али су и 
ди рект на по сље ди ца го то во пот пу ног не до стат ка бит них и исти ни тих ин фор ма ци-
ја ве за них за еку ме ни зам. Ови стра хо ви су, та ко ђе, кон кре тан ре зул тат агре сив не 
ан ти е ку ме ни стич ке про па ган де, ко ју план ски и сми шље но већ го ди на ма ши ре од-
ре ђе ни вјер ски кру го ви, чи ју мо ти ва ци ју за та кве по ду хва те овом при ли ком не ће-
мо ана ли зи ра ти, али су јед на ко и по сље ди ца пот пу ног за не ма ри ва ња ду жно сти и 
оба ве зе епи ско па та да по у ча ва и оба вје шта ва вјер ни на род о еку мен ским кре та њи-
ма и де ша ва њи ма у ко ји ма на ша по мје сна цр ква уче ству је. Овај рад има за циљ ра-
свје тља ва ње не ких зна чај ни јих, али ши рој цр кве ној за јед ни ци ма ње по зна тих чи-
ње ни ца у еку мен ским од но си ма и про бле ми ма. Он се не ће ба ви ти апо ло ги јом еку-
мен ског по кре та ни ти, пак, уну тра шњим от по ром еку мен ским иде ја ма, не го по ла-
зи од прет по став ке да је еку мен ско ан га жо ва ње цио ви јек ста ра од лу ка Цр кве, ко ја, 
као и сва ка од лу ка Цр кве, има екли си о ло шку те жи ну и зна чај, и ко ју смо, као чла-
но ви Цр кве, ду жни по што ва ти.

1.1 Шта је еку ме ни зам? 
Еку ме ни зам је по крет ко ји по ку ша ва да омо гу ћи бо го слов ско при бли жа ва ње и ме-
ђу соб но упо зна ва ње раз ди је ље них хри шћан ских цр ка ва и за јед ни ца, ка ко би оне 
са ме јед ног да на мо гле да под у зму од луч ни је ко ра ке ка виљ ди вом је дин ству у ев ха-
ри стиј ском оп ште њу. Хри шћан ски сви јет да нас бро ји пре ко 33.800 раз ли чи тих цр-
ка ва и цр кве них за јед ни ца1, ме ђу тим у са вре ме ном еку мен ском по кре ту уче ству ју 
ак тив но тек че ти ри ве ли ке гру пе: То су Ри мо ка то лич ка цр ква, Пра во слав на цр ква, 
тра ди ци о нал не про те стант ске цр кве и но во про те стант ски по кре ти ко ји су на-
ста ли у 19. ви је ку. У тра ди о ци о нал не про те стант ске цр кве се убра ја ју ан гли кан ци и 
њи хо ва ди ја спо ра2, лу те ра ни и њи хо ва ди ја спо ра, те кал вин сти и њи хо ва ди ја спо-
ра. По је ди ни те о ло зи тра ди ци о нал ним про те стан ти ма при бра ја ју и ста ро ка то ли-
ке. Но во про те стант ски по кре ти из XIX ви је ка су ма ње за сту пље ни у са вре ме ном 

1 JOHNSON Todd, BA RETT Da vid, World Chri stian Trend, Pa sa de na, Ca li for nia 2001, 357.
2 Ри јеч ди ја спо ра је ов дје упо три је бље на крај ње услов но, про сто да би се екли си јал ни ста тус број них 

про те стант ских за јед ни ца ко је но се раз ли чи та име на тер ми но ло шки при бли жио на шем са вре ме ном 
пра во слав ном по и ма њу цр кве не ствар но сти.
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еку мен ском по кре ту, по ја вљу ју се и не ста ју у ши ро кој ле пе зи тен ден цијâ и стру-
јањâ те их је те же пра ти ти и про у ча ва ти.3 Да кле, кад го во ри мо о еку ме ни зму, че сто 
се мо же мо збу ни ти због мно штва на зи ва и раз ли чи тих име на цркaва, а, за пра во, ту 
се ра ди о све га не ко ли ко раз ли чи тих кон цеп ци ја хри шћан ства. Осим ово га, бит но 
је на гла си ти да еку мен ски по крет и ди ја лог не би тре ба ло ми је ша ти са ме ђу вјер
ским ди ја ло гом, ко ји под ра зу ми је ва ди ја лог с дру гим вје ра ма (ју да и зам, ислам, бу-
ди зам итд). Тај ди ја лог има дру ги циљ и дру ге ме то де.

1.2 Свјет ски са вјет цр ка ва
Свјет ски са вјет цр ка ва (ССЦ) је да нас нај зна чај ни је еку мен ско ти је ло, ко је оку пља 
349 цр ка ва чла ни ца4, а ко је са би ра ју око 560 ми ли о на вјер ни ка из 110 зе ма ља. Сје-
ди ште му је у Же не ви. Од пр вог да на свог на стан ка ССЦ (1948.) је иза зи вао по до-
зре ње не са мо код пра во слав них, не го и код про те ста на та, ка ко због свог екли си-
о ло шки чуд но ва тог на зи ва, та ко и због са ме при ро де ор га ни за ци је. Сто га су, за-
пра во, од пр вог да на сви уче сни ци за јед нич ки из ра зи ли на ду да ССЦ ни је, и ни кад 
не сми је би ти, схва ћен као су перЦр ква, или не ка надЦр ква. Тај став је не дво сми-
сле но угра ђен не са мо у чу ве ну Де кла ра ци ју из То рон та (1950.), не го и у сâм Устав 
ССЦ.5 Осим то га, то ком вре ме на, упра во за хва љу ју ћи ин си сти ра њу пра во слав них, 
ССЦ је раз вио за по је ди не про те стан те по при лич но стро ге (и мно ги ма не до сти-
жне) кри те ри ју ме цр кве но сти. Та ко је сва ка цр ква чла ни ца ССЦ ду жна да ис по-
ви је да Ни кеј ски сим вол вје ре, да има ми ни мал но 50 000 вер ни ка, те Кр ште ње, Ев-
ха ри сти ју и Све штен ство као Све те тај не.6 За ни мљи во је да, иако по је ди ни пра во-
слав ни ССЦ по сма тра ју као ис кљу чи во про те стант ску ор га ни за ци ју, го то во пре ко 
50% тре нут но по сто је ћих про те стант ских цр ка ва и за јед ни ца не ма ју пра во (или не 
же ле) да уче ству ју у ССЦ, па га, по сље дич но, углав ном сма тра ју за ђа вол ску ра бо-
ту, и ко ри сте исте ар гу мен те и из ра зе (су пер-Цр ква, ан ти хри сти итд.) јед на ко као 
и пра во слав ни зи ло ти. С дру ге стра не, све Пра во слав не по мје сне цр кве уче ству ју 
у ра ду ССЦ7, па про цен ти ма скло ни же нев ски про фе си о нал ни еку ме ни сти ве о ма 
ра до ис ти чу да на су прот 50% про те статнског уче шћа, пра во слав ни у ССЦ уче ству-
ју 100%. Ови „стро ги“ усло ви члан ства сва ка ко ука зу ју на основ ни пут ко јим тре-
ба да се во ди бо го слов ски ди ја лог за је дин ство хри шћа на, а то је за јед нич ка вје ра 
у Тро јич ног Бо га и све то та јин ски жи вот. Свр ха по сто ја ња ССЦ је сте да обез би је-
ди про стор и усло ве у ко јем ће се раз ли чи те хри шћан ске тра ди ци је са ста ја ти и ме-
ђу соб но кроз ди ја лог и са рад њу упо зна ва ти, ка ко би јед ног да на, са ме, ми мо ССЦ, 
мо гле од лу чи ти да кре ну ка пу ту за јед нич ког оп ште ња, од но сно је дин ства.

По зна то је да Ри мо ка то лич ка цр ква ни је чла ни ца ССЦ, не го да уче ству је као 
по сма трач. Са ма чи ње ни ца, сва ка ко, иза зи ва по до зре ње, по себ но код нас ко ји има-
мо не га тив но исто риј ско ис ку ство са уни јат ским лу кав стви ма. Но, не тре ба да ва ти 

3 Про цје њу је се да се го ди шње по ја ви око 50 000 но вих хри шћан ских гру па, али и да их то ли ко го ди-
шње и не ста не.

4 Пре ма зва нич ном сај ту ССЦ www.oiku me ne.org.
5 Ви ди The Church, the Chur ches and the World Co un cil of Chur ches“, III, 1, To ron to 1950; 
6 Con sti tu tion and Ru les of World Co un cil of Chur ches, Ru les I,3, a) 2 - Mem ber ship crit èria на стра ни ци 

www.oiku me ne.org/en/re so ur ces/do cu ments/as sembly/por to-ale gre-2006/1-sta te ments-do cu ments-adop ted/
in sti tu ti o nal-is su es/con sti tu tion-and-ru les.htlm.

7 Све те Цр кве Је ру са ли ма, Со фи је и Тби ли си ја ко је су се фор мал но под сна жним уну тра шњим при сти-
ском ис кљу чи ле из члан ства ССЦ, и да ље ре дов но ша љу по здрав на пи сма на еку мен ским ску по ви ма, те 
зва нич не де ле га ци је, ко је уче ству ју у ра ду ССЦ, али не као чла но ви, не го као по сма тра чи, што у прак си 
зна чи да је све оста ло ап со лут но исто, са мо што њи хо ви ува же ни де ле га ти се де на дру гим мје сти ма.
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про сто ра па ра но ји јер раз ло зи су углав ном прак тич не при ро де. На и ме, ССЦ функ-
ци о ни ше у об ли ку пар ла мен та у ко ме су цр кве чла ни це за сту пље не са раз ли чи тим 
бро јем де ле га та, за ви сно од бро ја вјер ни ка и не ких дру гих фак то ра. Та ко, уко ли-
ко би Рим ска цр ква са ми ли јар ду вјер ни ка ушла ме ђу 560 ми ли о на пра во слав них 
и про те ста на та, мо же се ла ко за ми сли ти ка ко би и у ком смје ру ишао про цес од лу-
чи ва ња и гла са ња у еку мен ским ти је ли ма ССЦ. Са дру ге стра не, не мо же се са свим 
не ги ра ти тен ден ци ја Рим ске ку ри је да „ми ни ра“ ССЦ као екс клу зив но мје сто хри-
шћан ског оку пља ња и ди ја ло га. У том сми слу тре ба да по сма тра мо и све уче ста ли ја 
оку пља ња у Аси зи ју, на ко ја у Же не ви и не гле да ју баш бла го на кло но. У сва ком слу-
ча ју, Ри мо ка то лич ка цр ква, иако ни је чла ни ца, не го по сма трач, ак тив но уче ству је у 
ве ћи ни ко ми си ја и про гра ма ССЦ.

1.3 Срп ска пра во слав на цр ква и са вре ме ни еку мен ски по крет
Уче шће СПЦ у са вре ме ном еку мен ском ди ја ло гу по чи ње од го во ром Све тог ар хи-
је реј ског са бо ра на чу ве но пи смо ва се љен ског па три јар ха Јо а ки ма III. На тим по-
во дом спе ци јал но одр жа ној сјед ни ци Са бо ра Ауто ке фал не цр кве у Кра ље ви ни Ср-
би ји 26. ју на 1903., у ко јој су узе ли уче шћа сви ар хи је ре ји8 по ста вље не су осно ве на-
шег еку мен ског уче шћа, ко јих се ни смо од ре кли ни да нас. Све ти са бор на ше цр кве 
је та да по здра вио тек ини ци ра ни ди ја лог са ста ро ка то ли ци ма, и на по ме нуо да се за 
мо гу ће ев ха ри стиј ско ује ди ње ње мо ра ју ја сно по што ва ти дог ма ти Цр кве из пр вог 
ми ле ни ју ма, од но сно да Све те тај не и бо го слу жењâ мо ра ју ја сно из ра жа ва ти дог-
ма те, а да у све му оста лом ста ро ка то ли ци мо гу и тре ба ју да сли је де сво јим ло кал
ним и пре дањ ским оби ча ји ма. Пре ма ми шље њу та да шњих са бор ских ота ца, исти 
усло ви и кри те ри ју ми тре ба ју да ври је де и за све дру ге хри шћа не ко ји из ра зе же љу за 
је дин ством са Ис точ ном Пра во слав ном Ка то ли чан ском цр квом. Са бор је, та ко ђе, 
скре нуо па жњу Ва се љен ском тро ну да се пи та њем из мје не ка лен да ра не мо гу ба ви-
ти ар хи је ре ји, не го да Са бор са вје ту је да се о том пи та њу кон сул ту ју струч ни на уч-
ни ци.9 Од та да, на ше де ле га ци је су ре дов но у скла ду са по ли тич ко-исто риј ским мо-
гућ но сти ма уче ство ва ле у свим ак тив но сти ма и ги ба њи ма ве за ним за еку ме ни зам. 

Ка да се на кон Дру гог свјет ског ра та ин тен зив но по че ло ра ди ти на ства ра њу 
јед ног за јед нич ког хри шћан ског еку мен ског ти је ла, од но сно ка да је у Ам стер да-
му 1948. осни ван Свјет ски са вјет цр ка ва, Срп ска цр ква ни је мо гла да уче ству је у 
том до га ђа ју, при је све га, због агре сив не и бру тал не ан ти за пад не ко му ни стич ке 
и ате и стич ке хи сте ри је под ко јом је стра да ла за јед но са дру гим се стрин ским цр-
ква ма у Ис точ ној Евро пи. Ме ђу тим, иако по ро бље не Пра во слав не цр кве ни су ак-
тив но уче ство ва ле, ипак су би ле у жи жи ин те ре со ва ња и до га ђајâ. Са исто риј ске 
дис тан це се ви ди да је со вјет ска власт би ла иза зва на ула ском „сло бод них“ углав-
ном је ли но фон ских Пра во слав них цр ка ва у ССЦ 1948., те је ре а го ва ла (већ 1949.) и 
олак ша ла по ло жај по ро бље них, ма хом сло вен ских, цр ка ва ка ко би за у ста ви ла или 
бар осла би ла сна жну ан ти со вјет ску по ле ми ку са За па да и оп ту жбе за си сте мат ско 
и на сил но кр ше ње основ них вјер ских сло бодâ. У том сми слу, да нас ви ди мо да је 
сна жна по др шка Ва се љен ског при је сто ла еку ме ни зму био, за пра во, так ти чан по-
тез ко ји је при си лио ко му ни стич ке вла сти да у мно го ме олак ша ју те жак по ло жај 
пра во слав них хри шћа на и до пу сте да Пра во слав не цр кве Ис точ не Евро пе ак тив-

8 То су би ли ми тро по лит Ино кен ти је, епи скоп Ди ми три је ша бач ки, епи скоп Са ва жич ки, епи скоп ти-
моч ки Ме ле ти је, а на Са бо ру је при су ство вао и го спо дин др Че да Ми тро вић, се кре тар Си но да.

9 Цје ло ку пан текст од лу ке овог Са бо ра на ла зи се код ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αν., Κείμενα διορθοδοξών και 
διαχριστιανικών σχεσεών, Θεσσαλονίκη, 1991, 57.
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но и не сме та но уче ству ју на свим Све пра во слав ним кон фе рен ци ја ма и су сре ти-
ма (1961,1962,1963,1968) ве за ним за при пре му Све тог и ве ли ког са бо ра Пра во слав не 
цр кве.10 На рав но, до зва нич ног ула ска цр ка ва из Ис точ ног бло ка у ССЦ до ла зи тек 
на кон ре ше ња тзв. ку бан ске кри зе, тј. на кон ото пља ва ња по ли тич ких од но са из-
ме ђу Со вјет ског бло ка и За па да, ка да су сте кли се по ли тич ки усло ви (до зво ле дик-
та торâ) за еку мен ско ан га жо ва ње цр ка ва ко је су би ле под ко му ни стич ким јар мом. 
Та ко је, већ у ју лу 1961. на за си је да њу у Њу Дел хи ју у ССЦ као рав но прав на чла ни ца 
ушла Мо сков ска Па три јар ши ја, а убр зо за њом и све дру ге цр кве у Ис точ ном бло ку, 
док је СПЦ, ваљ да, због Ти то ве „не свр ста но сти“ ушла тек 1965. го ди не. Бит но је на-
гла си ти да је СПЦ ушла у ССЦ, при је све га, јер је Свјет ски са вјет та да пру жао нај-
бо ље мо гућ но сти, окви ре и пер спек ти ве за чвр сту од лу ку на ше по мје сне Цр кве из 
1903. да уче ству је у еку мен ском по кре ту за ује ди ње ње хри шћа на, као што и да нас 
уче ству је мо у ССЦ са мо за то јер он још уви јек пру жа исте те мо гућ но сти. 

Ме ђу тим, ка да се да нас го во ри о од но су и дје ло ва њу СПЦ пре ма са вре ме ном 
еку мен ском по кре ту мо ра се во ди ти ра чу на о два бит на па ра ме тра. С јед не стра-
не, Срп ска пра во слав на цр ква је тек јед на од 15 ауто ке фал них Пра во слав них цр ка-
ва ко ја свој став и дје ло ва ње пре ма ино слав ним хри шћан ским цр ква ма, за јед ни ца-
ма и уоп ште пре ма ССЦ, тре ба и мо ра да ускла ђу је, не са мо са на шом Мај ком цр-
квом, Ца ри град ском па три јар ши јом, не го јед на ко и, са оста лим по мје сним Пра во-
слав ним цр ква ма. У том сми слу, СПЦ не во ди и не сми је да во ди не ку сво ју по себ-
ну „по ли ти ку“ пре ма еку мен ском по кре ту, не го сли је ди за јед нич ке за кључ ке и од-
лу ке ко је су до не се не и ко је се да нас до но се на Све пра во слав ним са стан ци ма, са-
вје то ва њи ма и кон фе рен ци ја ма. Са дру ге стра не, од нос СПЦ пре ма еку ме ни зму је 
сва ка ко до брим ди је лом усло вљен и на шим уну тра шњим су ко би ма и раз ми ри ца-
ма, гдје се ис фа бри ко ва на фа ма око еку ме ни зма ко ри сти као сред ство за лич не об-
ра чу не или лич ну про мо ци ју. 

Исти на је, пак, да Срп ска пра во слав на цр ква уче ству је у ра ду ССЦ при лич но 
па сив но, тек ша љу ћи ре дов но де ле га ци је на сјед ни це еку мен ских ти је ла, без не ког 
ствар ног ан га жма на и усмје ре ња. Пот пу ну дез о ри јен ти са ност и крај њу не за ин те ре-
со ва ност на ше је рар хи је за же нев ски еку ме ни зам нај бо ље осли ка ва чи ње ни ца да се 
са став де ле га ци је ко ја пред ста вља СПЦ у ор га ни ма ССЦ из го ди не у го ди ну ми је-
ња, што, за пра во, оне мо гу ћа ва кон ти ну и тет дје ло ва ња и оства ри ва ња на ших ин те-
ресâ и идејâ, као и би ло ка кво ду го роч но пла ни ра ње. Дру ге пра во слав не цр кве, при-
је све га Ва се љен ски при је сто, и дру ге ис точ не па три јар ши је, те Све та цр ква Ру си је, 
Ру мун ска па три јар ши ја и дру ге по мје сне Пра во слав не цр кве, не са мо да има ју сво-
је кан це ла ри је и стал не пред став ни ке у ССЦ, ко ји ак тив но сва ко днев но уче ству ју у 
про гра ми ма и пла ни ра њу ак тив но сти, не го су и де ле га ци је ко је уче ству ју у ве ли ким 
еку мен ским до га ђа ји ма па жљи во би ра не и са ста вље не од бо го слов ски при пре мље-
них струч ња ка и спе ци ја ли ста, ко ји у кон ти ну и те ту пра те еку мен ску про бле ма ти-
ку. Јед на ку не за ин те ре со ва ност и рав но ду шност пре ма еку мен ском по кре ту и ње го-
вим про гра ми ма по ка зу ју и ла и ци у СПЦ, при је све га сту ден ти те о ло ги је, али и дру-
ги ак тив ни чла но ви на ше по мје сне цр кве ко ји, та ко ђе, има ју ши рок спек тар мо гућ-
но сти уче шћа у про гра ми ма, ко ми си ја ма и на ре дов ним са стан ци ма ССЦ. На рав-
но, ова срп ска па сив ност, ко ја нај ви ше ште ти на ма са ми ма, ни је дио на шег пре да-
ња, ни ти не ка по себ но осми шље на му дра стра те ги ја за са бо ти ра ње еку ме ни зма. Не 

10 ΦΕΙΔΑΣ Βλασίος, Το ζήτημα της συ μπροσευχής μετά των ετερόδοξων κατά τους ιερούς κανόνας, у ча со-
пи су ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, 30.април 2009.,бр. 699, 12.
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сми је мо за бо ра ви ти, да је не та ко дав но, то ком ше зде се тих го ди на, бла же не успо ме-
не па три јарх Гер ман вр шио пре сти жну и углед ну функ ци ју пот пред сјед ни ка Скуп-
шти не ССЦ, а у исто ри ји еку мен ског по кре та ве ли ким сло ви ма је упи са но и име 
бла же но по чив шег епи ско па жич ког Сте фа на Бо це, као и дру гих ар хи је ре ја. Сто га је 
на ша од го вор ност и ду жност да на ста ви мо сто па ма на ших прет ход ни ка.

2. 1. Кри за са вре ме ног еку мен ског по кре та
Свјет ски са вјет цр ка ва је ду го вре ме на био сим вол три јум фа но во про на ђе не хри-
шћан ске љу ба ви и же ље за је дин ством. У по чет ку је ишло све без про бле ма. Још у 
То рон ту 1950., на ин си сти ра ње пра во слав них, бо го слов ски про бле ми су гур ну ти у 
стра ну, (ми не ма мо би ло шта да пре го ва ра мо јер ми има мо исти ну) а кон крет на са-
рад ња у, сло бод но ре че но се кун дар ним, али ипак ва жним по ли тич ким, ду хов ним 
и со ци јал ним про гра ми ма је има ла фа сци нант не ре зул та те. Пра во слав ни на ро ди 
ко ји су там но ва ли у ко му ни зму до би ли су искре ног при ја те ља у за пад ним хри шћа-
ни ма, ко ји су за и ста не се бич но сла ли ма те ри јал ну по моћ те ду хов но и мо рал но их 
по др жа ва ли. Исто вре ме но, пра во слав ни уби је ђе ни да има ју пу но ћу исти не, ка те-
го рич но су од би ја ли да раз го ва ра ју о раз ли чи тим при сту пи ма на шој за јед нич кој 
вје ри. Та ко је, све те кло у нај бо љем ре ду, а еку ме ни зам је три јум фо вао. У том ро-
ман тич ном за но су оп штег успје ха и под ути ца јем сна жних емо ци ја, мо жда и пре-
че сто, чи ње не су ства ри ко је су про тив не пра во слав ном пре да њу (ин тер ко му нио, 
ев ха ри стиј ско оп ште ње итд), а ко је су с пра вом иза зва ле нај о штри је про те сте на ше 
цр кве не сви је сти, у пр вом ре ду све то гор ског мо на штва. Ула ском сло вен ских цр ка-
ва и њи хо вим ан га жма ном у ССЦ по ја вљу ју се и те жње да се ССЦ ба ви и бо го слов-
ским про бле ми ма (ипак смо ми те о ло зи, а не со ци о ло зи). То ком ше зде се тих и се-
дам де се тих го ди на пра во слав ни су се кре та ли из ме ђу ова два по ме ну та ста ва. Иако 
су се већ на по чет ку на зи ра ли по тен ци јал ни про бле ми „ис пр ва је ишло не ка ко, а 
ка сни је ни ка ко.“ Од са мог по чет ка би ло је ја сно да је су штин ски про блем, за пра во, 
про блем раз ли чи тих екли си о ло ги ја, па се та не при јат на чи ње ни ца по ку ша ла пр во 
из бје га ва ти, а по том и ква зи ри је ши ти ти ме што би се раз ло ми ла у ви ше ди је ло ва 
кроз не ко ли ко за јед нич ких на тег ну тих и пар ци јал них бо го слов ских тек сто ва (апо-
стол ско пре јем ство, Све те тај не итд) ка ко би се лак ше про гу та ла.11 При вид ни кон-
сен зус, ко ји је ти ме по стиг нут, омо гу ћа вао је на ста вак збли жа ва ња и из гра ђи ва ња 
по вје ре ња и брат ских од но са, а по зи тив ни ре зул та ти чак и та квог еку ме ни зма ни-
су из о ста ли. При мје ра ра ди, је дан од нај ве ћих еку мен ских успје ха из тог пе ри о да 
је сте кључ на уло га ССЦ у сла ма њу апарт хеј да у Ју жној Афри ци.

2.2 Све те тај не — БЕМ
Пр вом при ли ком, ме ђу тим, кад је Свјет ски са вјет цр ка ва тре бао да из ра зи за јед нич-
ки став хри шћа на о јед ном ва жни јем бо го слов ском пи та њу, сав еку ме ни стич ки за-
нос и при вид на прет ка пао је у во ду. Све раз ли ке су се ви ше не го ја сно по ка за ле, а 
плит ке емо ци је и сим па ти је за ми је ње не су гор ким оп ту жи ва њи ма. У Ли ми (Пе ру) 
1982. у окви ру ССЦ ко ми си је Вје ра и по ре дак (Fa ith and Or der) је је два, ско ро на си-
лу, усво јен до ку мент под на зи вом БЕМ (BEM — Bap tism-Euc ha rist-Mi ni stry). Иако је 
у ко на чан текст у по сљед њем тре нут ку уне се но чак 190 ком про ми сних аманд ма на12, 
до ку мент је ка сни је и прак тич но од би јен. Пра во слав не цр кве, иако су од пр вог до 

11  PHI DAS Vlas si os, Bap tism and Ec cle si o logy, The Ecu me ni cal Re vi ew vol.54, 2002, 49.
12  CROW Paul A., BEM: Chal len ge and Pro mi se, The o logy to day, vol. 42, no 4, Ja nu ary 1986, 481.
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по сљед њег тре нут ка ак тив но уче ство ва ле у из ра ди до ку мен та, на кра ју су од ба ци-
ле до ку мент. Тај до ку мент, збир не по ве за них вјер ских убје ђе ња су од ба ци ли и не ки 
про те стан ти, ка рак те ри шу ћи га као „нај срам ни ју из да ју и де фор ма ци ју би блиј ских 
пер спек ти ва ре фор ма ци је и про те стант ског пре да ња.“13 У ар хи ви ма Свјет ског са-
вје та цр ка ва у Же не ви се на ла зи 5 то мо ва у ко ји ма се на ла зе тек пр ве при мјед бе и 
за мјер ке цр ка ва чла ни ца на БЕМ до ку мент. Као што је би ло и за оче ки ва ти, по мје-
сне Пра во слав не цр кве по сла ле су 14 раз ли чи тих од го во ра!; па та ко, не што што је 
при хва тљи во Ру му ни ма, или Алек сан дриј ској па три јар ши ји иза зи ва огор чен от пор 
код Ру са, или Ати ња на. Та ко је, на при мјер, Алек сан дриј ска па три јар ши ја при ми ла, 
али не и при хва ти ла БЕМ до ку мент, а Ру му ни ја је при хва ти ла, иако мо ли за још не-
ка по ја шње ња, док Пра во слав на цр ква у Аме ри ци има сво је по себ не за мјер ке итд. 
Цр ква Бу гар ске је по сла ла од го вор ко ји је пот пу но не по ве зан са БЕМ про бле ма ти-
ком, и ујед но сра мот но пре пун ис пра зних фра за, ко је не би про шле ни на пи сме ном 
за дат ку уче ни ка пр вог раз ре да бо го сло ви је.14 Иако за нас, ко ји на сва зво на ис ти че-
мо пред ност са бор но сти и све пра во слав ног је дин ства над па пи стич ким цен тра ли-
стич ким кон цеп ци ја ма, не ма ни ка квог оправ да ња што смо по сла ли 14 раз ли чи тих 
(и чак ме ђу соб но кон тра дик тор них) од го во ра, мо ра се ис та ћи да ни про те стан ти 
ни су би ли ни шта бо љи. Од Ин ди је и Но вог Зе лан да пре ко Афри ке до Аља ске раз-
не про те стант ске цр кве и за јед ни це су из но си ле сво ја ува же на ми шље ња и за мјер ке. 
Вје ро ват но је чи та ва шу ма у Бра зи лу не ста ла са мо да би на пра ви ли си лан па пир на 
ко ме су та ко де таљ но и ком пли ко ва но из ло же ни сви „пот пу но не при хва тљи ви“ из-
ра зи и кон струк ци је у тек сту. Чи та ју ћи од го во ре сте кли смо ути сак да би им на цје-
пи дла че њу, оп штем мр цва ре њу и до са ди по за ви дје ли чак и сред ње вје ков ни схо ла-
стич ни бо го сло ви.15 По ри је чи ма про фе со ра Ни ко са Ма цу ка са: „да нас ви де Ми хај-
ло Ке ру ла ри је и Лав IX, ре кли би нам — ми се ни смо сва ђа ли око та квих ства ри!!“16

При мјед би са пра во слав не стра не би ло је за и ста мно го, не ке су ва жне и су-
штин ске, а не ке про сто иза зи ва ју за пре па ште ње. Та ко су, на при мјер, на за јед нич-
ком Ме ђу пра во слав ном са стан ку у Бо сто ну 1985., гдје се рас пра вља ло о де та љи-
ма БЕМ до ку мен та, чак и ува же ни пред став ни ци оних Пра во слав них цр ка ва ко-
је већ ви је ко ви ма Све ту тај ну кр ште ња вр ше кро пље њем или об ли ва њем, мир не са-
вје сти ин си сти ра ли да БЕМ до ку мент мо ра да ја сно на гла ша ва да је прак са кр шта-
ва ња об ли ва њем и кро пље њем пот пу но не при хва тљи ва, не го да се Кр ште ње мо ра 
оба вља ти ис кљу чи во по гру жа ва њем.17 Фуд бал ским је зи ком ре че но то пу ца ње пе на-
ла про те стан ти ма је био кла си чан ауто гол, а ду хов ним је зи ком ре че но то је не ви-
ђе но ли це мјер је!

2.3 По гре шна ме то до ло ги ја
 Еку мен ски скеп ти ци и дру ги про тив ни ци еку ме ни зма су про паст БЕМ до ку мен-
та до че ка ли су ро во и не ми ло срд но. Бо го слов ски ча со пи си ши ром сви је та су би ли 
пре пу ни злу ра дих на сло ва: „Аго ни ја еку ме ни зма“ „То не ли еку мен ски брод?“ итд. 
При ста ли це еку мен ских стру ја ња су на ив но тра жи ли крив ца, па је та ко пр ви стра-

13  Rap port de la Fédéra tion des Egli ses pro te stan tes de Su is se con cer nant une con sul ta tion du COE, Ber ne, 
април 1986, 2. 

14  ви де ти THU RIAN Max, Chur ches Re spond to BEM vol. II, 1986, 69.
15  О пра во слав ним од го во ри ма ви де ти ви ше у већ на ве де ном THU RIAN Max, Chur ches Re spond to BEM 

vol. II, 1986 и THU RIAN Max, Chur ches Re spond to BEM vol. III 1987, Ge ne va.
16 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Νίκος, Οικουμενική θεολογία, Θεσσαλονίκη 2005, 128. 
17  ви де ти Re port on in ter ort ho dox Sympo si um Bap tism, Euc ha rist and Mi ni stry, Bo ston, Ju ne 1985, IV, 1. у 

Ort ho dox vi sion of ecu me nism, WCC pu bli ca ti ons, Gen ève 2001, 105.
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дао Свјет ски са вјет цр ка ва, као нај ве ће че до и оли че ње еку ме ни зма. ССЦ је чак и 
од нај у бје ђе ни јих еку ме ни ста ока рак те ри сан као пре гло ма зан, би ро крат ски, уда-
љен од ре ал но сти итд. Ме ђу тим, су шти на про бле ма ни је би ла у би ро кра ти за ци-
ји ССЦ, ни ти у са мом еку ме ни зму, не го у ме то до ло ги ји ко ју су уче ни те о ло зи у ди-
ја ло гу при мје њи ва ли. Сви ма је ја сно да је не мо гу ће го во ри ти о Све тим тај на ма, а 
да се не го во ри о Цр кви ко ја са вр ша ва те Тај не, од но сно о екли си о ло ги ји. Та јед но-
став на исти на, ко ју је још дав но от крио све ти Ни ко ла Ка ва си ла („Цр ква се про ја-
вљу је у Све тим тај на ма“) сва ка ко је би ла по зна та пра во слав ним пред став ни ци ма, 
а ко ји су из не ког раз ло га про пу сти ли да је об ја ве ино слав ни ма, и ти ме не хо ти це 
до при ни је ли „то ње њу“ еку мен ске ла ђи це. Пра во слав ни став је ујед но и је ди ни ис-
прав ни став од но сно убје ђе ње да се у ди ја ло гу мо ра кре ну ти од Цр кве (екли си о ло-
ги је) да би се за вр ши ло ка Тај на ма. У пи та њу је, да кле, обр нут пут од оног ко ји је 
био пред ло жен и ко ји смо већ би ли при хва ти ли. 

Но, то нас во ди и да ље јер је не мо гу ће го во ри ти и о екли си о ло ги ји без да се 
има ја сан за јед нич ки став о хри сто ло ги ји и пнев ма то ло ги ји, од но сно у ко нач ни-
ци, о три ја до ло ги ји. Има ју ћи ово у ви ду не тре ба да за чу ђу је чи ње ни ца да је Ме ђу-
на род на мје шо ви та ко ми си ја за бо го слов ски ди ја лог из ме ђу Пра во слав не и Ри мо-
ка то лич ке цр кве од лу чи ла пр во да се по за ба ви пи та њи ма ко ја за чу ђу ју и из гле да ју 
три ви јал но, ако има мо у ви ду оп ште по зна ти по сто је ћи став и сте пен сла га ња ова 
два хри шћан ска пре да ња. Та ко су од 1980. до 1987. уса гла ше на три до ку мен та ко ја 
го во ре о ико ни Све те Тро ји це, о тај ни Цр кве итд.18 Но, не сми је се за не ма ри ти ни 
ре ал но ис ку ство ко је већ по сто ји у би ла те рал ним бо го слов ским ди ја ло зи ма, да те 
мно го стра не слат кор је чи ве из ја ве ка ко се у све му пот пу но сла же мо, та ко ђе, не ма ју 
сми сла јер су, на кра ју, бес плод не. На про тив, цр кве на прак са је по ка за ла да се лак-
ше и бо ље на пре ду је у ди ја ло гу уко ли ко се од мах и на по чет ку раз мо тре и де таљ-
но на бро је све тач ке не сла га ња. За то је ди ја лог пра во слав них и до хал ки до на ца, или 
пра во слав них и ста ро ка то ликâ, ко ји је ишао том ло ги ком, рје ша ва ња не сла гањâ, 
мно го ви ше и да ље уз на пре до вао не го нпр. ди ја лог ри мо ка то ли ка и пра во слав них, 
ко ји су кре ну ли од на бра ја ња за јед нич ких ври јед но сти и сла гањâ.

Овај по гре шан ме то до ло шки при ступ, од Тај ни ка Цр кви, ко ме су „ку мо ва-
ли“ и на ши стру ча ња ци те о ло зи је ве о ма за гор чао од но се ме ђу обич ним бо го слов-
ски нео бра зо ва ним по ди је ље ним хри шћа ни ма, док су струч не бо го слов ске де ле га-
ци је у при ја тељ ској ат мос фе ри, ме ђу соб ном ува жа ва њу, па чак и искре ној брат ској 
љу ба ви, и да ље уред но на ста ви ле да се са ста ју по ег зо тич ним ту ри стич ким де сти-
на ци ја ма. То је за по сље ди цу има ло уда ља ва ње еку мен ског по кре та од пр во бит ног 
ци ља, збли жа ва ња обич них љу ди, хри шћа на, а не те о ло га про фе си о на ла ца. Пра во-
слав ни епи ско пат, ко ји нај че шће пред ста вља пра во слав не у ССЦ је ти ме до био и 
до дат но бре ме да прав да и бра ни сво је уче шће у еку мен ском по кре ту, ко ји је вјер-
ном на ро ду по стао стран, ка ко на емо ци о нал ном, та ко и на ин те лек ту ал ном пла-
ну. То је има ло за по сље ди цу да се ве о ма че сто јед на при ча при по ве да у Же не ви, а 
са свим дру га код ку ће. 

Ме ђу тим, овај „по гре шан“ ме то до ло шки при ступ је по ка зао да осим ве ли ких и 
су штин ских не сла га ња ме ђу хри шћа ни ма, упр кос, све му по сто ји и огро ман не у пи-
тан про стор и осно ва за јед нич ке вје ре, што се не сми је за не ма ри ва ти, баш као што 
се, јед на ко, не сми је ни пре цје њи ва ти.

18  То ком го ди на за јед нич ки су ство ре ни број ни до ку мен ти ко ји го во ре о Тај ни Цр кве и Ев ха ри сти је 
у Тај ни Све те Тро ји це (1982) О ве ри, Тај на ма и је дин ству Цр кве (1988), О све то та јин ској струк ту ри цр-
кве и апо стол ском пре да њу (1989).
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3.1 Про блем раз ли чи тих екли си о ло ги ја
Срж хри шћан ског не сла га ња ле жи у раз ли чи тим кон цеп ту ал ним при сту пи ма 
екли си о ло ги ји од но сно тај ни Цр кве. Док про те стан ти има ју при лич но јед но став-
не тзв. ин клу зив не екли си о ло ги је, ко је у ве ћој или ма њој мје ри и да ље отво ре но и 
ја сно за сту па ју (од пра во слав них и ри мо ка то ли ка ви ше пу та од ба че ну) тзв. branch 
the ory - те о ри ју гра на на ста лу у XIX ви је ку, пра во слав ни при ступ екли си о ло ги ји је-
сте озна чен као екслку зи ван. Ри мо ка то лич ки при ступ екли со ло ги ји је не гдје на по-
ла пу та из ме ђу пра во слав них и про те стан та, од но сно ри мо ка то лич ка екли си о ло-
ги ја пре ма пра во слав ни ма је ин клу зив на, а пре ма про те стан ти ма екс клу зив на. На 
осно ву ових па ра ме та ра, про те стан ти ве о ма ла ко рје ша ва ју све иза зо ве ко ји на ста-
ју у са вре ме ним ме ђу хри шћан ским од но си ма,19 ри мо ка то ли ци те про бле ме рје ша-
ва ју ре ла тив но ла ко, док пра во слав ни сто је по при лич но огра ни че ни сво јим екли си
о ло шким прет по став ка ма пред тим про бле ми ма.20 Из ових раз ли чи тих екли си о-
ло шких при сту па јед на ко про из ла зе и раз ли чи те кон цеп ци је свр хе еку мен ског ди-
ја ло га. Пра во слав ни уче ству ју у еку мен ском ди ја ло гу ко ји се во ди да би за свој циљ 
имао ус по ста вља ње ев ха ри стиј ског оп ште ња, а про те стан ти су наш крај њи циљ 
до жи вје ли као сред ство за по сти за ње не ка квог по тен ци ја лог пси хо ло шког, или ка-
ко во ле да ка жу, ви дљи вог је дин ства. Док про те стан ти сма тра ју да би ев ха ри стиј-
ско оп ште ње тј. за јед ни ча ре ње у љу ба ви олак ша ло бо го слов ски ди ја лог, пра во слав-
ни сма тра ју да уко ли ко већ по сто ји за јед ни ча ре ње у љу ба ви он да ни не ма по тре бе 
за еку мен ским ди ја ло гом.

3.2 Ев ха ри стиј ска екли си о ло ги ја — уда рац еку мен ском по кре ту
Цје ло куп на еку мен ска си ту а ци ја и про паст БЕМ-а се до дат но за ком пли ко ва ла ти-
ме што су пра во слав ни у ме ђу вре ме ну про ми је ни ли сво је екли си о ло шке по став-
ке, од но сно од екли си о ло ги је ко ја је за сно ва на на кр ште њу као угра ђи ва њу у ми-
стич но Ти је ло Хри сто во ко је је Цр ква окре ну ли су се ка тзв. епи ско по цен трич-
ној ев ха ри стиј ској екли си о ло ги ји. На пр ви по глед, та кав ме то до ло шки при ступ је 
олак шао ди ја ло ге при је све га ме ђу тра ди ци о нал ним хри шћан ским цр ква ма (пра-
во слав ни, до хал ки дон ци, ри мо ка то ли ци) бу ду ћи да је те жи ште про бле ма пре ва-
зи ла же ња рас ко ла по мје ре но са вјер ско - те о риј ског (ап со лут ног сла га ња у пи та-
њи ма вје ре кроз при хва та ње од лукâ ва се љен ских са бо ра и бо го слов ских тер ми на 
у бес крај ним де кла ра ци ја ма итд) ка ли тур гич ко — прак тич ном. Тај но ви екли си о-
ло шки при ступ, ко ји ни је по сто јао кад су у ССЦ пра во слав не пред ста вља ли Фло-
ров ски или Ста ни ло је,21 а ко ји сад већ де це ни ја ма за сту па ју тре нут ни пра во слав-
ни пред став ни ци (Зи зи у лас, Ила ри он Ал фе јев и дру ги)22 је не хо тич но су штин ски 
уна за дио и уни штио би ло ка кве пер спек ти ве и на пре дак у ши рем еку мен ском ди-

19  Ин тер ко му нио, ру ко по ло же ње же на, брак и ру ко по ло же ње осо ба не стан дард не сек су ал но сти итд
20  PHI DAS Vlas si os, The li mits of the Church in an ort ho dox per spec ti ve, cha pi tre III, www.myri obyblos.gr/

texts/en glishPhe i das_li mits.html.
21  По гле дај чла нак BER GER Ca li nic (Ke vin M.), Do es Euc ha rist ma kes a Church? An Ec cle si o lo gi cal Com

pa ri son of Sta ni lo ae and Zi zi u las у St. Vla di mir’s The o lo gi cal Qu a terly, vol. 51 No vem ber 2007, 23 -70 у ко ме 
аутор си сте мат ски ука зу је на раз ли чи те хри сто ло шке и пнев ма то ло шке прет по став ке дво ји це еми нент-
них те о ло га, на осно ву ко јих из гра ђу ју дви је раз ли чи те екли си о ло ги је. Та ко нпр. Ста ни ло је сма тра да 
Дух пре би ва у Цр кви у СВИМ ње ним ак тив но сти ма и СВЕ ври је ме (а не са мо у све то та јин ском жи во-
ту). Дух Све ти је да ро ван кроз Кр ште ње-Ми ро по ма за ње и по тре бу је не пре ста ну об но ву кроз мо ли тву, 
Ев ха ри сти ју итд). Зи зи у ла со ве прет по став ке су дру га чи је.

22  FE RENCZ Nic ho las, Bis hop and Euc ha rist as Cri te ria for Ecu me ni cal Di a lo gue, у St. Vla di mir’s The o lo gi-
cal Qu a terly, vol. 51 No vem ber 2007, 5.
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ја ло гу, а исто вре ме но ни је до нио зна чај ни је ре зул та те у кон крет ним ди ја ло зи ма са 
древ ним хри шћан ским цр ква ма. Осим то га, екли си о ло шки кри те ри ју ми на ко ји ма 
ин си сти ра ве ћи на пра во слав них де ле га та у ко ми си ја ма ССЦ, то ли ко су ви со ки и 
не ре ал ни, да, искре но го во ре ћи, ни по је ди не пра во слав не цр кве не мо гу да их ис-
пу не, а ка мо ли не ка ха ри зма тич на про те стант ска гру па.

По ред ово га, ев ха ри стиј ска екли си о ло ги ја је до ве ла са вре ме ни еку мен ски по-
крет у те жак по ло жај, бу ду ћи да је на по сре дан на чин по че ла да аку му ли ра фру-
стра ци је на обје стра не, те је на пси хо ло шком пла ну за тро ва ла од но се. Пра во слав-
ни де ле га ти, ве ћи ном епи ско по мо ни змом за до јен ви ши клир, не ри јет ко су би ли 
уври је ђе ни и сâмим ода би ром про те стант ских пред став ни ка,23 а о не ком по себ-
ном ди ја ло гу и на прет ку ни је мо гло би ти ни го во ра. По сли је про па сти БЕМ-а, ка-
да је по ста ло ја сно да ни је мо гу ће по сти ћи ми ни мал ни кон сен зус, или ком про мис 
у вје ри, бру тал на пре гла са ва ња и иг но ри са ња пра во слав них пред став ни ка у еку-
мен ским ти је ли ма су би ла ско ро па ре дов на по ја ва, што је ство ри ло по себ но му чан 
ути сак. Та кво по на ша ње про те ста на та, као и на ра ста ју ћи уну тра шњи при сти сак 
због све очи ти је не спо соб но сти је рар хи је по је ди них Пра во слав них цр ка ва да кон-
тро ли ше ра ди кал не цр кве не гру пе, до ве ло је це ло куп ну Пра во слав ну цр кву до од-
лу ке да су штин ски пре и спи та сво је уче шће у са вре ме ном еку мен ском по кре ту, по-
себ но у ССЦ. На ини ци ја ти ву Ва се љен ске Па три јар ши је на Све пра во слав ном са-
стан ку у Со лу ну (1998.) од лу че но је да на Ге не рал ној скуп шти ни ССЦ у Ха ра реу, 
пра во слав ни не уче ству ју ни у ка квим за јед нич ким мо ли тва ма ни ти бо го слу же њи-
ма, и да се де ле га ти уз др жа ва ју од би ло ка квог гла са ња по свим те ма ма.24 Ова од лу-
ка, као и чи ње ни ца да су од са стан ка у Ха ра реу, по је ди не Пра во слав не цр кве (Је ру-
са лим, Со фи ја и Тби ли си) на пу сти ле ССЦ, је ука за ла на ду бо ку кри зу у еку ме ни-
зму, и по тре сла је све оне ко ји су сви је сни да без пра во слав них ССЦ ни је ни ка кав 
Свјет ски са вјет цр ка ва, не го тек јед на у ни зу све про те стант ских ор га ни за ци ја. Сто-
га је у ци љу спа ша ва ња ССЦ фор ми ра на (2000.) и Спе ци јал на ко ми си ја, ко ја је тре-
ба ла да се ба ви уло гом и по ло жа јем Пра во слав не цр кве у ССЦ. Рад Спе ци јал не ко-
ми си је ни је те као без про бле ма,25 али су на кра ју до не ше ни су штин ски зна чај ни за-
кључ ци и про мје не, ко је су и по твр ђе не и усво је не на 7. Ге не рал ној скуп шти ни ССЦ 
у Пор то Але гре (Бра зил, 2006.), а ко је су, из ме ђу оста лог, пра во слав ни ма де фак то 
да ле пра во ве та, на све од лу ке ССЦ. Тим од лу ка ма по но во су сте че ни усло ви да се 
Пра во слав на цр ква пу ним ка па ци те том ан га жу је на еку мен ском пла ну.

23  По је ди не про те стант ске гру пе че сто во ле да де мон стри ра ју сво ју „ка то лич ност“, па у еку мен ска ти-
је ла де ле ги ра ју осо бе на осно ву тач но про пи са них кри те ри ју ма и про це на та. Та ко су у њи хо ве де ле га-
ци је уви јек укљу че не стро го де фи ни са не про пор ци је кли рикâ и ла икâ, мла дих и од ра слих, му шка ра ца 
и женâ, особâ са по себ ним по тре ба ма (по ли тич ки ко рек тан из раз за ин ва ли де и мен тал но ре та ри дра не 
осо бе), при пад ни ка ра зних до мо ро дач ких пле ме на из пра шу ма, пу стињâ и па ци фич ких острвâ, рав но-
мер на за сту пље ност свих ре ги онâ и кон ти не на та итд. А то не ри јет ко за по сље ди цу има да њи хо ви де-
ле га ти ни су баш нај бо ље бо го слов ски фор ми ра ни. За ни мљи во је да ни по про те стант ским ни по пра-
во слав ним кри те ри ју ми ма за из бор де ле га та сâм Хри стос ни ка да не би мо гао би ти де ле гат у ССЦ јер 
Го спод као од ра стао му шка рац, ла ик, ко ји ни је по про фе си ји те о лог, и ко ји је у су ко бу са кли ри ци ма 
сво је цр кве не ис пу ња ва по треб не усло ве за мје сто де ле га та.

24  ΦΕΙΔΑΣ Βλασίος, Το ζήτημα της συ μπροσευχής μετά των ετερόδοξων κατά τους ιερούς κανόνας, у ча со-
пи су ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, 30.април 2009.,бр. 699, 13.

25  Ува же на го спо ђа лу те ран ски епи скоп Ха но ве ра Мар гот Ка сман, из ре вол та што се, по ње ном ми-
шље њу, не при мје ре но по пу шта ло не чу ве ним за хтје ви ма пра во слав них, је те ар тал но под ни је ла остав-
ку на мје сто у Цен трал ном ко ми те ту ССЦ (2002), а од лу ка ко ја је по ње ном ми шље њу пре ли ла ча шу је 
би ло удо во ља ва ње за хтје ву пра во слав них да се у ССЦ у бу ду ће не ор га ни зу ју „еку мен ска бо го слу же-
ња“, не го да се мо же го во ри ти са мо о „ин тер кон фе си о нал ним за јед нич ким мо ље њи ма“, уз услов да тек-
сто ви тих мо ли та ва мо ра ју би ти дог мат ски сви ма при хва тљи ви, тј у прак си, нај че шће не у трал ни.
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3.3. Кр штењ ско бо го сло вље
Ме ђу тим, за и ста ли је па и но стал гич но-ро ман тич на ев ха ри стиј ска екли си о ло ги ја 
ко ја нас емо ци о нал но вра ћа у пр ве ви је ко ве хри шћан ства и ко ја нам омо гу ћу је да 
ви ди мо Цр кву и ван Цр кве, на жа лост, ни је онај пре дањ ски пут ко јим је Цр ква пр-
вог ми ле ни ју ма рје ша ва ла про бле ме са ино слав ни ма. Ја сно је да је Цр ква пр вог ми-
ле ни ју ма би ла да ле ко успје шни ја од на ше у рје ша ва њу „еку мен ских про бле ма,“ од-
но сно рас колâ и је ре си. Сва ка ко, по ред не се бич не цар ске по мо ћи по тим пи та њи-
ма, ве ли ку уло гу има ле су и прак тич не бо го слов ске по став ке, ко је су од ре ђи ва ли 
све ти оци на ва се љен ским са бо ри ма. Но, све ти оци из пр вог ми ле ни ју ма зе маљ-
ског жи во та Цр кве на ино слав не су гле да ли са по зи ци ја кр штењ ског бо го сло вља, 
за раз ли ку од нас ко ји дру ге про цје њу је мо са ев ха ри стиј ске тач ке гле ди шта. Про-
мје на на шег ста ва, од но сно на пу шта ње отач ког ста ва, је нај ви дљи ви ја у на шој пси-
хо ло шкој пер цеп ци ји дру гих — ино слав них. Да нас пра во слав ни бо го сло ви твр де 
да су нам нпр. ри мо ка то ли ци мно го бли жи не го про те стан ти, бу ду ћи да је њи хо-
ва ли тур ги ја слич ни ја на шој, не го нпр. ре фор ма тор ска. Са мо при је три де се так го-
ди на на ши те о ло зи су тра ди ци о нал не лу те ран ске цр кве и Ан гли кан ску цр кву сма-
тра ли мно го бли жим не го ри мо ка то лич ку.26 Но, без об зи ра на пси хо ло ги ју и наш 
лич ни ути сак, све ти ка но ни ва се љен ских и по мје сних са бо ра, ко ји из ра жа ва ју сви-
јест и по и ма ње хри шћа на и уоп ште Цр кве пр вог ми ле ни ју ма, го во ре нам да се цр
кве ност јед не ино слав не за јед ни це де тер ми ни ше и ре гу ли ше кроз при зна ва ње или 
не при зна ва ње Све те тај не кр ште ња, а не Ев ха ри сти је. Сви ка но ни ко ји го во ре о 
ино слав ни ма27 и о њи хо вом по врат ку у пу но ћу бла го да ти Цр кве тај по вра так ре-
гу ли шу је ди но кроз Кр ште ње. То је оно што смо ми у еку мен ском ди ја ло гу за бо ра-
ви ли. Гра ни це Цр кве, о ко ји ма се да нас мно го рас пра вља, за све оце оме ђе не су Кр-
ште њем, као угра ђи ва њем у Хри ста, уси но вље њем и охри сто вље њем. То је вје ро вао 
и све ти Ки при јан, ко ји је због то га по сље дич но (по но во) кр шта вао је ре ти ке, али то 
су вје ро ва ли и сви дру ги оци ко ји упра во због то га ни су (по но во) кр шта ва ли је ре-
ти ке, не го су оштро осу ђи ва ли ана бап ти зам, као бо го хул но дво стру ко рас пи ња ње 
Хри ста. Кр ште ње као „гра ни ца“ Цр кве и је сте је ди на Све та Тај на ни ма ло слу чај но 
по ме ну та у Сим во лу вје ре, од мах иза вје ре у Цр кву. 

Чи ње ни ца да Кр ште ње за у зи ма цен трал но мје сто у отач ком и ка нон ском пре-
да њу се ни ка ко не сми је за не ма ри ти, и бо го сло вљу Кр ште ња се мо ра да ти по себ-
на па жња бу ду ћи да се у ње му на ла зи рје ше ње еку мен ског про бле ма. Да кле, мо ра-
мо са гле да ти ко је кр штен, рав но пра ван са на сљед ник Бож јег обе ћа ња у Авра му и 
угра ђен у Ти је ло Хри сто во ко је је Цр ква (1.Кор 12:27), да би смо се мо гли екли си о ло-
шки од ре ди ти пре ма ње му. То нам мо ра би ти екли си о ло шко по ла зи ште у еку мен-
ском ди ја ло гу. Уко ли ко не ма мо ово на уму, не го иде а ли ше мо о Ев ха ри сти ји из IV 
или V ви је ка, не са мо да не ће мо на пре до ва ти у рје ше њу про бле ма, не го не ће мо мо-
ћи ни са ми се би, а ка мо ли ино слав ни ма, об ја сни ти на сто ја ња ота ца Кар та гин ског 
са бо ра да се сту пи у цр кве но оп ште ње са рас кол ни ци ма до на ти сти ма,28 ни ти смио 
при је длог све тог Ва си ли ја Ве ли ког из по ло ви не IV ви је ка, да се са про ни кеј ским 
омо у си ја ни ма, али дог мат ским је ре ти ци ма, по лу ду хо бор ци ма уђе у ев ха ри стиј ско 
оп ште ње иако још уви јек ни су би ли ри је ше ни сви дог мат ски про бле ми: 

26  То нај бо ље илу стру ју по зи тив ни ре зул та ти бо го слов ског ди ја ло га са ан гли кан ци ма и ста ро ка то ли-
ци ма, ко ји су би ли ско ро па за вр ше ни, кад су ис кр сли дру ги (етич ки) про бле ми по пут уче шћа осо ба 
не стан дар де сек су ал но сти у Тај на ма, ру ко по ло же ње же на итд. 

27  (8. ка нон I вас. са бо ра, 7. ка нон II вас. са бо ра, 95. ка нон Трул ског са бо ра, 4., 47. и 68. ка нон Апо стол-
ског са бо ра, 1, 5. и 45. ка нон Ва си ли ја Ве ли ког, итд).

28  По гле да ти ка но не 66. и 69. по ме ну тог са бо ра.
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„Је дин ство ће би ти ус по ста вље но, ако ми же ли мо да се при ла го ди мо сла би-
ји ма, та мо гдје то мо же мо ура ди ти без да на у ди мо на шим ду ша ма. Но, бу ду ћи да 
мно га уста го во ре про тив Све тог Ду ха, и да мно ги је зи ци бо го ху ле про тив Ње га, 
мо ли мо вас да, ко ли ко је у ва шој мо ћи, сма њи те број бо го хул ни ка и да при ми те у 
оп ште ње све оне ко ји не твр де да је Дух ство ре ње, ка ко би бо го хул ни ци оста ли са-
ми, и, или би ли по сти ђе ни и вра ти ли се у исти ну, или, ако оста ну у сво јом гри је-
ху по ста ли не вје ро до стој ни због ма ло број но сти. Не мој мо тра жи ти ни шта ви ше од 
ово га, не го пред ло жи мо свој бра ћи, ко ји су вољ ни да нам се при дру же, Ни кеј ски 
сим вол вје ре; и ако га при хва те, тра жи мо од њих да не го во ре да је Дух Све ти ство-
рен и да не при ма ју у оп ште ње оне ко ји твр де та ко не што. Сма трам да осим ово га 
са на ше стра не не тре ба мо ни шта ви ше тра жи ти. Јер сам увје рен да ће Го спод, ко-
ји бр зо по ма же они ма ко ји га во ле, у ду гом са жи во ту и са по дви за ва њу без су ко ба, 
упот пу ни ти ако не што не до ста је или је не раз ја шње но.“29

3.4 И да ље Све те тај не
Иако је крах БЕМ до ку мен та по ка зао да не ма рје ше ња про бле ма без при бли жа ва-
ња екли си о ло ги ја, од но сно да је не мо гу ће го во ри ти о Тај на ма а да се не го во ри о 
Цр кви ко ја их вр ши, уну тар еку мен ског по кре та и да ље су жи ве рас пра ве о Све тим 
тај на ма. Овог ље та је иза шао и 25. дио од го ворâ на БЕМ, ко ји је до са да об ја вљен на 
40 је зи ка.30 На ста ра пи та ња: Шта је Све та тај на? Ко ли ко их има? Ко ји је њи хов зна-
чај у спа се њу? итд до да ју се и но ва са кра мен тал на пи та ња по пут „ру ко по ло же ња“ 
же на, вјен ча ва ња па ро ва не стан дард не сек су ал но сти, ев ха ри стиј ског го сто прим-
ства, ин тер ко му ни ја итд. Та пи та ња сва ка ко за о ку пља ју па жњу и ин те ре сант на су, 
али она за пра во са мо слу же да при кри ју пот пун ћор со как у ко ји је еку мен ски по-
крет за пао, те да ју ла жан ути сак да се не што ги ба и де ша ва. Де таљ ни јом ана ли зом 
ви ди мо да упра во на го ми ла ва ње тих пи та ња са мо про ду бљу је не по вје ре ње и аку-
му ли ра жуч и злу крв, и као та кво је за пра во кон тра про дук тив но за еку ме ни зам. 

При мје ра ра ди, пи та ње ру ко по ло же ња же на и ин тер ко му ни ја са ан гли кан ци-
ма је за да ло те жак уда рац до бро уз на пре до ва лом ди ја ло гу пра во слав них и ста ро-
ка то ли ка,31 не због то га што су ови про бле ми бо го слов ски не ре ши ви, не го због не-
чу ве ног без о бра злу ка са ста ро ка то лич ке стра не ко јим су крај ње др ско у пот пу но-
сти изиг но ри са ли ја сне про те сте и нај о штри је не сла га ње пра во слав них (и ри мо ка-
то ли ка) по тим пи та њи ма. Слич но се де си ло и са ди ја ло гом са ан гли кан ци ма и лу-
те ра ни ма. На рав но, ни пра во слав ни ни су има ли ни ми ни мал но ра зу ми је ва ње цје-
ло куп не про бле ма ти ке и стра хо ви тог при ти ска др жа ве и јав но сти на епи ско пат 
тра ди ци о нал них цр ка ва Сје вер не Евро пе. Та ко на при мјер, пи та ње ру ко по ло же ња 
же на ни је би ло бо го слов ско пи та ње не го по ли тич ко и со ци јал но ко је су на мет ну-
ли др жа ва и дру штво. Бу ду ћи да то пи та ње код нас ни је по сто ја ло, ми ни смо има-
ли слу ха. Тра ди ци о нал не про те стант ске цр кве су др жав не цр кве, чи ји се епи ско пат 
би ра у на ци о нал ним пар ла мен ти ма на при је длог кра ља, а кли ри ци су др жав ни слу-
жбе ни ци ко ји мо ра ју да по шту ју и спро во де све за ко не. Сто га, кад је др жа ва до ни-
је ла за кон о рав но прав но сти по ло ва, ни је по сто ја ла ни ка ква мо гућ ност од би ја ња 
ру ко по ло же ња же на.32 Слич но се де ша ва и да нас са вјен ча њи ма исто пол них па ро-

29  ВА СИ ЛИ ЈЕ Ве ли ки, Пи смо 113, (Пи смо све ште ни ци ма у Тар су) PG 32, 206D.
30  BEST To mas F., GRD ZE LID ZE Ta ma ra, BEM at 25, WCC pu bli ca ti ons Genevа, 2009.
31  Ви ди PA PAN DRE OU Da ma ski nos, La sig ni fi ca tion de l’Union d’Utrecht du po int de vue ort ho do xe у ча со-

пи су Epi skep sis бр. 427, 4–14.
32  Бо го слов ски про блем је био узро ко ван огром ним пси хо ло шким при ти ском ко је је јав ност на За па ду 
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ва, ста вом пре ма еута на зи ји и дру гим етич ким пи та њи ма. Са да ка да се по ме ну те 
тра ди ци о нал не цр кве по ла ко осло ба ђа ју сна жног за гр ља ја се ку ла ри зо ва не др жа-
ве при мјет но је вра ћа ње ста ром цркве ном по рет ку не ру ко по ла га ња же на.33 У ме-
ђу вре ме ну су и пра во слав ни и ри мо ка то ли ци сми ри ли уза вре ле стра сти, и од па-
нич ног од би ја ња ру ко по ло же ња же на из бо го слов ских раз ло га34 до шли до схва та-
ња да је на ше од би ја ње ру ко по ло же ња же на ипак са мо прак тич не при ро де, а не и 
бо го слов ске.35 Но, иако је ру ко по ло же ње же на у сво јој ср жи пре ва зи ђе на те ма, го-
рак укус не по вје ре ња, не ра зу ми је ва ња и по врх све га из да је је остао, а то се те шко 
мо же за ци је ли ти, по себ но што, по ред пси хо ло шких ди мен зи ја и да ље по сто је зна-
чај не бо го слов ске раз ли ке.

До бар дио по ме ну тих ве ли ких бо го слов ских раз ли ка у еку мен ском по кре ту је 
ве зан за чи ње ни цу да пра во слав ни ни су уви јек у ста њу да пре зен ту ју Пра во сла-
вље, ни ти да са ми уви јек ја сно раз ли ку ју Пра во сла вље од пра во сла вља. Без ика-
кве не при лич не су бјек тив но сти и па те тич ног пи је ти зма твр ди мо да је Пра во сла-
вље за и ста пу но ћа от кри ве не вје ре и исти не, ко је сво јом свје жи ном и жи вот но-
шћу над ма шу је све дру ге хри шћан ске бо го слов ске кон цеп ци је; али је јед на ко тра-
гич но то што пра во слав ни пред став ни ци че сто ома ну у при ка зи ва њу и оства ри ва-
њу Пра во сла вља. Прак са у ССЦ је по ка за ла да ка да год би пра во слав ни би ли у ста-
њу да ја сно ис ка жу и је дин стве но за сту па ју би ло ко ји отач ки и пре дањ ски став, за-
пад ни хри шћа ни би га без по го во ра при хва ти ли. Исто та ко, ка да би на ше ло кал не 
и уско кон фе си о нал не, ско ро при ват не, оби ча је и ври јед но сти по ку ша ва ли да при-
ка жу као ап со лут не и уни вер зал не, од но сно као Пра во сла вље, ства ра ни су про бле-
ми у еку мен ском по кре ту. 

4. Умје сто за кључ ка 
Умје сто за кључ ка овог ра да украт ко ће мо из ло жи ти про бле ма ти ку тре нут но нај ва-
жни јег пи та ња у ССЦ, ко је спо ља гле да но је сте ди гре си ја у од но су на цен трал ну те-
му, али је уну тра шњим са др жа јем нај ду бље по ве за но за са вре ме ну про бле ма ти ку 

вр ши ла на сво је Цр кве. Сек су ал ни пе си ми зам, ко ји је још од Ав гу сти на од ре дио по ло жај же не на За па ду, 
као па сив но ни же би ће, је имао стра вич не по сље ди це на њен по ло жај у дру штву. Пра во слав ни Ис ток се 
ни је су срео са тим про бле мом, при је све га због дру га чи јих бо го слов ских по став ки, али и ко му ни зма ко-
ји је, без об зи ра на све не до стат ке, су штин ски до нио рав но прав ност же на ма. Огор че ње и ма сов ну хи сте-
ри ју ко ја је по овом пи та њу има ло за пад но хри шћан ство до не кле мо же мо ра зу мје ти ка да са гле да мо на-
ма да нас не појм љи ве за ко не за бра не ко је су ско ро до не дав но ва жи ли у Фран цу ској, Ита ли ји и дру гим 
зе мља ма, а ко је су уки ну те у на ци о нал ним пар ла мен ти ма от при ли ке кад се по ја ви ло и те о ло шко пи та ње 
ру ко по ло же ња же на; нпр. пра во же на ма да отво ре бан кар ски ра чун и да ра де без до зво ле му жа (Фран-
цу ска 1965, Шпа ни ја 1961), пра во да бу ду би ра не у Пар ла мен те (Ка на да 1960, Аустра ли ја 1963), пра во да 
при ма ју јед на ку пла ту као и му шкар ци за исти по сао (Фран цу ска1971), да же на има иста гра ђан ска пра-
ва као и му шка рац (Шпа ни ја 1977), ка жња ва ње на си ља у по ро ди ци (Фран цу ска 1992) итд.

33  На при мјер, од 2000. го ди не ка да се Швед ска лу те ран ска цр ква одво ји ла на соп стве ни при је длог од 
др жа ве, ни јед на же на ни је иза бра на за епи ско па, јер у прак си све ште ни ци му шкар ци ни су баш оду ше-
вље ни да им ко ман ду је же на, а и број ру ко по ло же них же на уоп ште опа да.

34  Прет ход ни па па је чак хтио да до не се дог мат ску од лу ку по том пи та њу за сно ва ну на пап ској не по-
гре ши во сти, али су га углед ни те о ло зи са вјет ни ци ипак од вра ти ли од то га. 

35  ZI ZI O U LAS John, Me a ni nig of or di na tion, Study en co un ter, vol. 4 no.4, 1966, 193; WA RE Ca li stos, „Man, 
Wo man and the Pri est hood in Christ“ у To mas Hop ko ed. Wo men and the Pri est hood, Crest wo od 1999, 7- 23, 
погледаti та ко ђе ми шље ња: YOKA RI NIS Con stan ti nos N., „The Pri est hood of Wo men: A Lo ok at Pa tri stic 
Te ac hing“, у књи зи: Ort ho dox Wo men Spe ak, ed. Kyri a ki Ka ri doyanes Fit zGe rald, (1999), WCC Pu bli ca ti ons, 
Ge ne va, Holy Cross Ort ho dox Press, Bro o kli ne, Mas sac hu setss; BE HR SI GEL Eli sa beth, The Mi ni stry of Wo
men in the Church, (1999), St Vla di mir’s Se mi nary Press, Crest wo od, New York; Kyri a ki Ka ri doyanes Fit zGe-
rald, Wo men De a cons in the Ort ho dox Church, (1999), Holy Cross Ort ho dox Press, Bro o kli ne, Mas sac hu setss; 
Di scer ning the Signs of the Ti mes — The Vi sion of Eli sa beth Be hrSi gel, ed. Mic hael Ple kon & Sa rah E. Hin licky, 
(2001), St Vla di mir’s Press, Crest wo od, New York.
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еку мен ског по кре та, екли си о ло ги ју и Све те тај не, и из ко јег се нај бо ље ви ди зна чај 
и по тре ба на ше вјер но сти на ма сâми ма и Пра во сла вљу, ко је је сте сâмо ре ше ње сва-
ког еку мен ског, али и сва ког на шег про бле ма. 

У окви ру ССЦ тре нут но се во де озбиљ ни раз го во ри и ди ску си је о за јед нич-
ком про сла вља њу Вас кр са у ци је лом хри шћан ском сви је ту. Ти са стан ци и раз го-
во ри тра ју већ не ко ври је ме,36 и по себ но су ин тен зи ви ра ни ове го ди не, бу ду ћи да 
ће 2010. и 2011. хри шћа ни за јед нич ки про сла вља ти Вас крс, што пред ста вља из ван-
ред ну при ли ку за при пре му и еду ка ци ју на ро да Бож јег, ка ко би и 2012. за јед нич ки 
про сла ви ли Вас кр се ње 8. апри ла. Уко ли ко се не из вр ше нео п ход не при пре ме ко-
је би омо гу ћи ле кон стант но за јед нич ко про сла вља ње Вас кр са, на кон слу чај них по-
кла па ња 2014. и 2017. за јед нич ки ће мо сла ви ти Вас крс по но во тек 2034.37 Бо го слов-
ске по тре бе за јед нич ког сла вље ња Пас хе, не тре ба по себ но обра зла га ти. По зна то је 
да еле мен тар ни хри шћан ски етос од нас зах ти је ва да сви ко ји вје ру ју да је Бог до-
шао у ти је лу, умро и вас кр сао, тај слав ни до га ђај про сла вља ју за јед но. Све ти цар 
Кон стан тин и све ти оци са бра ни у Ни ке ји су има ли исте же ље и на мје ре, сто га су 
и до ни је ли од лу ку да се Вас крс про сла вља за јед нич ки. Бу ду ћи да већ та да хри шћа-
ни су по ка зи ва ли скло но сти пре пи ра њу, не је дин ству и ап со лу ти за ци ји соп стве ног 
ло кал ног пре да ња и оби чајâ пре му дри цар је на ре дио да се Вас крс про сла вља у од-
но су на објек ти ван, не у тра лан, не спо ран и сви ма очи гле дан ко смич ки до га ђај. Та-
ко су по ца ре вој и отач кој за по вје сти сви хри шћа ни тре ба ли да сла ве Вас крс у пр ву 
не де љу по сли је пу ног мје се ца иза про љећ ног екви но ци ју ма (рав но днев ни це), ка да 
дан и ноћ тра ју тач но у ми нут по 12 са ти. Од ре ђе но је да епи скоп Алек сан дри је, ко ја 
је би ла при је сто ни ца астро но ми је као на у ке, оба ви је шта ва сву ва се ље ну о тач ном 
да ту му Пас хе, од но сно екви но ци ју ма. На рав но, ова од лу ка у прак си ни кад ни је по-
што ва на јер су већ у IV ви је ку хри шћа ни на Ис то ку и За па ду Вас крс сла ви ли одво-
је но,38 а и то ком Сред њег ви је ка па све до на шег до ба ни је би ло ни шта дру га чи је. 

Но, на кон ви је ко ва тје ра ња ина та и крај ње его цен трич но сти, за пад ни хри-
шћа ни су ко нач но смо гли сна ге да се про ми је не, те за ди вље ни ље по том, јед но став-
но шћу и над моћ но шћу ни кеј ског рје ше ња, од лу чи ли да при хва те на ше пре дањ ске 
пра во слав не кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње да ту ма Вас кр са, од но сно да при хва те Ни-
кеј ску од лу ку. Но, са да, чи ни се, да ми пра во слав ни, ко ји се то ли ко за кли ње мо у ка-
но не и Пре да ње ни смо у ста њу да при хва ти мо Ни ке ју. Скан да ло зно је, уоп ште, да 
ини ци ја ти ве за по што ва ње Ни кеј ских од лу ка до ла зе од не пра во слав них, а то што 
те ини ци ја ти ве пра во слав ни гу ше и оне мо гу ћа ва ју је још скан да ло зни је. 

Си ту а ци ја по овом пи та њу је тре нут но та ква да пра во слав ни пред став ни-
ци мо ле за пад ња ке за ра зу ми је ва ње чи ње ни це да Пра во слав на цр ква ни је у ста
њу да при хва ти ни кеј ски кри те ри јум пра зно ва ња од но сно нео бо ри ву и очи глед ну 
астро ном ску чи ње ни цу да је екви но ци јум 21. мар та, не го смо при си ље ни да и да-
ље ис тра ја ва мо у тврд њи да је рав но днев ни ца, за пра во, 3. апри ла. Свој нео д бра њив 
став прав да мо об ја шње њем да наш про сје чан вјер ник, ко ји на чи стом љет њем не-
бу ни је у ста њу да по ка же чак ни зви је зду Да ни цу, а ка мо ли не ко са зви је жђе, ни-

36  Нај зна чај ни ји су са стан ци у Ја ши ју 1994. и Але пу Си ри ја 1997., а уче шће Пра во слав не цр кве у овом 
про гра му је од лу че но и јед но гла сно по др жа но ви ше пу та на Све пра во слав ним кон фе рен ци ја ма и са-
стан ци ма 1961., 1977. итд.

37  http://www.oiko u me ne.org/en/re so ur ces/do cu ments/wcc-com mis si ons/fa ith-and-or der-com mis sion/i-
unity-the-church-and-its-mis sion/fre qu ently-asked-qu e sti ons-abo ut-the-da te-of-easter.html.

38  HE FE LE Karl Jo seph, Hi story of Chri stian Co un cils, vol I Edin bo urgh 1872, 328 — На За па ду су екви но-
ци јум ра чу на ли 18. мар та, а на Ис то ку 21. мар та, па је већ 326. го ди не Вас крс про сла вљен у два одво је-
на да ту ма, исто се де си ло 330., 333., 340., 341., 343. го ди не итд.



дејан мачКовИћ58

је спре ман да при хва ти нео бо ри ву и очи глед ну астро ном ску исти ну да је про љећ-
на рав но днев ни ца 21. мар та, па ће због то га на вод но оти ћи у рас кол.39 Иако у зва-
нич ним са оп ште њи ма Свјет ски са вјет цр ка ва по зи ва на ра зу ми је ва ње за опа сност 
од по тен ци јал них рас колâ ко је би про из вео не чи ји сек та шки мен та ли тет одва ја ња, 
ипак ве ћи на за пад ња ка са не го до ва њем и под сми је хом гле да на на шу си ту а ци ју.

 Ар хи је ре ји Срп ске цр кве се још ни су огла си ли по овом пи та њу, ни зва нич-
но за јед нич ки, ни ти при ват но, иако би мо ра ли би ти жи во за ин те ре со ва ни за ње-
га. Ин те ре со ва ње за овај еку мен ски про блем би мо ра ло по сто ја ти не са мо за то што 
је на ша по мје сна Цр ква од лу ка ма из 1903. и 1965. од лу чи ла да уче ству је у ме ђу хри-
шћан ском ди ја ло гу, ко ји има кон крет не ци ље ве, од ко ји је је дан и за јед нич ко про-
сла вља ње Вас кр се ња, ни ти, пак, ра ди све пра во слав ног је дин ства40 ко је је на ша је-
рар хи ја ду жна да по ма же и чу ва, ни ти са мо ра ди про стог оба вје шта ва ња па стве о 
цр кве ним де ша ва њи ма и до га ђа ји ма, не го при је све га због чи ње ни це да су Ца ри-
град ска па три јар ши ја, Ан ти о хиј ска па три јар ши ја и Срп ска пра во слав на цр ква је-
ди не ис точ не по мје сне цр кве ко ји ма ве ћи на вјер ни ка жи ве као ма њи на у за пад ним 
зе мља ма, сто га је њи хов ба зич ни па стир ски ин те рес да сво јим вјер ни ци ма олак ша-
ју уче шће у све то та јин ском жи во ту. За јед нич ким про сла вља њем Вас кр са у ци је лом 
сви је ту не са мо да би вјер ни ко ји жи ве на За па ду има ли ви ше вре ме на да уче ству ју 
у пас хал ним бо го слу же њи ма, не го би јед на ко има ли при ли ке да уче ству ју у бо го-
слу же њи ма дру гих при је све га Спа сов да на, Ду хо ва итд. Има ли ве ћег ин те ре са Цр-
кве од ово га? Ни је ли циљ и свр ха са бо ро ва ња је рар хи је и ве ли ке вла сти ко ју епи-
ско пи има ју, упра во ре гу ли са ње про бле ма у бо го слу же њу и олак ша ва ње при сту па 
све то та јин ском жи во ту?

Рје ше ње овог прак тич ног еку мен ског про бле ма, ко ји је по свом са др жа ју наш 
про блем, али и свих дру гих го ре по ме ну тих бо го слов ских, екли си о ло шких и са кра-
мен тал них про блем је сте Пра во сла вље и вјер ност Пра во сла вљу. Но, ка да је од го-
вор та ко лак и јед но ста ван, а рје ше ња не ма, не го нам се, на про тив, про бле ми на го-
ми ла ва ју, пред нас се по ста вља су штин ско пи та ње: Да ли ми уоп ште зна мо шта је 
Пра во сла вље, и да ли смо ми уоп ште пра во слав ни?

39  По гле дај са оп ште ње са са стан ка у Ла во ву 15. ма ја 2009. На зва нич ком сај ту ССЦ www.oiko u me ne.org.
40  Нај све ти је Пра во слав не цр кве Фин ске и Че шке због спе ци фич ног од но са са др жа вом већ го ди на-

ма екви но ци јум ра чу на ју 21.мар та, кад он и астро ном ски па да.




