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Циљ предмета: Стицање теоријских знања о богословским
основама екуменског дијалога између Православне Цркве и
других хришћанских Цркви и црквених заједница, упознавање
са методологијом екуменске теологије и упознавање са
институционалним формама екуменског покрета. Овладавање
умењима анализе екуменског дијалога, оспособљавање за
самостално вредновање домета екуменског дијалога и
екуменских докумената, као и овладавање умењем активног и
продуктивног коришћења научне литературе.
Исход предмета: Поседовање базичних стручно-апликативних
академских компетенција у домену екуменског богословља и
пратећих апликативних способности непосредне анализе
екуменског дијалога на основу конкретних докумената уз помоћ
објективних истраживачких метода и техника.
Предуслови: Уписана IV година дипломских студија.
Облик наставе: Интерактивна предавања, вежбе, консултације.
Обавезе студената: Похађање наставе, учешће у групним
облицима рада (заједничким пројектима).
Начин оцењивања рада и резултата: активно учешће у
настави ‒ 30 поена; завршни испит ‒ 70 поена.

План курса/предмета
ПРВИ СЕМЕСТАР

1. недеља
Уводне напомене. Излагање циља, исхода и садржаја предмета.

2. недеља
Екумена – дефиниција и употреба термина.
Екуменско богословље – предмет и обим истраживања.
3. недеља
Први период развоја екуменског покрета.
4. недеља
Светски савет цркава – оснивање и прве скупштине.
5. недеља
Светски савет цркава – касније скуштине и тренутно
стање.
6. недеља

Регионалне и глобалне екуменске организације и покрети.
7. недеља

Православна Црква и екуменски покрет – први период
8. недеља
Православна Црква и екуменски покрет – сарадња са
ССЦ.
9. недеља
Православна Црква и екуменски покрет – односи са
другим Црквама.
10. недеља
Римокатоличка Црква и екуменски покрет до Другог
ватиканског сабора.
11. недеља
Укључивање Римокатоличке Цркве у екуменски покрет.
12. недеља
Англиканске цркве и екуменски покрет.

13. недеља
Учешће лутеранских цркава у екуменском покрету.
14. недеља
Учешће реформираних цркава у екуменском покрету.
15. недеља
Учешће осталих протестантских цркава и верских
заједница у екуменском покрету.

ДРУГИ СЕМЕСТАР
16. недеља
Кључни теолошки проблеми у екуменском дијалогу.
17. недеља
Свето Писмо и предање/предања
18. недеља
Различита поимања Цркве и концепти црквеног
јединства
19. недеља
Епископска и свештеничка служба у екуменском
дијалогу
20. недеља
Светотајинско богословље
21. недеља
Социјално учење и етика као теме екуменског дијалога
22. недеља
Мировни покрети и екуменски дијалог
23. недеља
Билатерални екуменски дијалози

24. недеља
„Дијалог љубави“ између Православне и Римокатоличке
Цркве
25. недеља
„Дијалог истине“ између Православне и Римокатоличке
Цркве – први документи
26. недеља
„Дијалог истине“ између Православне и Римокатоличке
Цркве – тренутно стање и перспективе
27. недеља
Дијалог Православне Цркве са Лутеранским светским
савезом
28. недеља
Остали билатерални дијалози Православне Цркве
29. недеља
Перспективе савремених мултилатералних и
билатералних форми екуменског дијалога
30. недеља
Екумена – да, али како?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Р. Биговић, Православна теологија екуменизма, Београд 2010.
2. R. Frieling, Put ekumenske misli. Uvod u ekumenologiju, Zagreb 2009.
3. А. Ђаковац (ур.), Православље и екуменизам, Београд 2005.
4. W. Kasper, Ne postoje dva Krista, Beograd 2004.
5. L. Lies, Temeljni tečaj ekumenske teologije. Od raskola do pomirenja. Modeli
crkvenog jedinstva, Zagreb 2011.
6. З. Матић, Да истинујемо у љубави. Званични богословски дијалог Православне и
Римске Католичке Цркве, Пожаревац 2013.

