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Шевтонь, 2006 р.
Спільна православно-католицька робоча група святого Іринея зібралася на свою третю сесію
у бенедектинському монастирі Шевтонь (Бельгія) у період з 29 листопада до 3 грудня 2006-го
року. Членів Робочої групи привітали настоятель монастиря о. Філіпп Вандерхейден і
католицький єпископ Намюра монсеньйор Андре-Мутьєн Леонард. Зустріч збіглася у часі з
візитом Папи Римського Бенедикта XVI до Вселенського Патріарха Варфоломія, що зміцнило
учасників Робочої групи у їхній праці на користь зближення Православної і Католицької
Церков.
Третя зустріч Робочої групи була присвячена темі «Доктрина і практика першості у першому
тисячолітті». Робота над темою включала доповіді по різним хронологічним періодам і
знаковим подіям тієї доби, а також спільне вивчення текстів джерел. У ході роботи стало
очевидним, що першість не є довільною формою церковного адміністрування, але належить
до природи Церкви. Засновані на Святому Письмі твори Отців Церкви свідчать про існування
харизми першості, специфічним завданням якої є збереження церковної єдності. Це
завдання має реалізовуватися на різних рівнях церковного життя. Через це функції першості
існують на місцевому, регіональному, патріархальному і вселенському рівнях. У першому
тисячолітті першість завжди була вкорінена у синодальні структури. Таким чином, не можна
слушно розуміти першість, не враховуючи соборності, ані розглядати соборність, ігноруючи
першість.
Дослідження питання першості Римського єпископа показали, що у першому тисячолітті не
було певного однакового розуміння першості Рима. Різноманітні моделі виникали у різних
історичних контекстах і відповідали особливим потребам доби, а отже, вони не можуть бути
узагальнені або просто перенесені у наш час. Хоча єдиної еклезіологічної концепції і не
існувало, у першому тисячолітті можна помітити загальне усвідомлення того, що Римський
єпископ має певні функції першості у Церкві в цілому. Прийняті Сходом і Заходом
Сардикійські канони надавали єпископу Рима право призначати нові судові розгляди в іншій
юрисдикції у разі апеляцій до нього. Практика першості у першому тисячолітті відображена
не лише у канонах соборів ранньої Церкви, а й в інших тогочасних текстах, таких як листи
папи Григорія Великого до чотирьох східних патріархів.
Робоча група вважає співвідношення між «першим» (πρῶτος) та іншими єпископами у тому
вигляді, в якому воно викладене у 34-му Апостольському правилі, яке, у свою чергу, підтримує
вкорінену у таємниці Святої Трійці еклезіологію, перспективним критерієм для організації
спілкування між місцевими Церквами не лише на регіональному чи патріархальному рівнях, а
й у вселенській Церкві в цілому.
Спільна православно-католицька робоча група святого Іринея була заснована 2004-го року у
м. Падерборн (Німеччина). Вона розглядає себе як постійне міжнародне богословське
об’єднання, яке сягає поза межі мовних і культурних кордонів. Робоча група складається з
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13 православних богословів (з Константинопольського, Антіохійського, Московського,
Сербського, Румунського і Болгарського патріархатів, Церков Греції, Польщі, Словаччини та
Естонії, а також Православної Церкви Америки) і 13 католицьких богословів (з Католицької
Церкви в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та США). Друга
зустріч Робочої групи проходила у листопаді 2005-го року на запрошення Церкви Греції у
монастирі Пенделі в Афінах.
Наприкінці зустрічі у Шевтоні єпископ Маґдебурґа д-р Ґерхард Файґе (Німеччина),
католицький співголова Робочої групи, подякував братству ченців Шевтоня за їхню
гостинність, а також бельгійській екуменічній організації «Юнітас» за фінансову підтримку
організації зустрічі. На запрошення православного співголови Робочої групи, єпископа
Бранічевського д-ра Ігнатія (Мідіча), наступне засідання Робочої групи відбудеться у
листопаді 2007-го року в Сербії.
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