
 

Српска теологија данас 2009 (29–30. мај 2009)  
Београд: Православни Богословски Факултет, 2010, 69–74

Српска политичка теологија  у периоду транзиције

Иван Толић

  „Бог ни је по слао сво га Си на да осу ди свет,
             не го да се свет спа си кроз Ње га“ ( Јн 3.17)1 

Бу ду ћи да је фо кус мо га ис тра жи ва ња и ин те ре со ва ња ве зан за пи та ња од но са Цр-
кве и дра жа ве,  го во ри ћу о срп ској по ли тич кој те о ло ги ји1 у пе ри о ду тран зи ци је, 
где би ука зао на про бле ма ти ку цр кве но-те о ло шког про ми шља ња по ли ти ке и све га 
што по ли ти ка под ра зу ме ва у ши рем сми слу, као и цр кве ног ан га жма на на по љу по-
ли тич ког и со ци јал ног, узи ма ју ћи у об зир са му све то та јин ску (ев ха ри стиј ску) при-
ро ду Цр кве и ње не пре вас ход не ми си је спа се ња све та и чо ве ка. Фо кус ће на рав но 
би ти на ова пло ће њу те ми сли у кон тек сту Срп ке пра во слав не Цр кве, као и на ших 
са вре ме них на сто ја ња као на ро да и др жа ве да се ин те гри ше мо у Европ ске ин сти-
ту ци је, што зах те ва је дан кре а тив ни ди ја лог мо дер ног (пост мо дер ног) и тра ди ци о-
нал ног, и јед но пло до но сно те о ло шко про ми шља ње. 

Те о ло шко про ми шља ње по ли ти ке и цр кве ног по ли тич ког ан га жма на су те ме 
ко је де ле ка ко цр кве ну, та ко и са му по ли тич ку ми сао да на шњи це.  Узи ма ју ћи у об-
зир при ро ду и ду жи ну мо га из ла га ња, до зво ли ће те ми да оно бу де са мо по зив на 
да ље про ми шља ње, а ни ка ко ко на чан те о ло шки кон цепт ка ко Цр ква тре ба да оба-
вља сво ју по ли тич ку и со ци јал ну ми си ју.   

О по ли тич кој те о ло ги ји
Са ма по ли тич ка те о ло ги ја је на ста ла као те о ло шки по крет 60'их го ди на ХХ ве ка, 
пре све га фор му ли са на у де ли ма ка то лич ког те о ло га Jo hann Bap tist Metz-a, и про-
те стант ског Jur gen Molt mann-a. Овај те о ло шки по крет је пред ста вљао те жњу да се 
од го во ри ис ку ше њи ма мо дер ни зма, ока рак те ри зо ва ним ин ду стри ја ли за ци јом, ур-
ба ни за ци ји јом, на у ком и тех но ло ги јом, сло бод ним тр жи штем и ра сту ћим ути ца-
јем др жа ве.  Хри шћан ска ве ра и прак са су би ле на те ра не да се по ву ку у при ват ну 
сфе ру жи во ра, те је основ на иде ја овог по кре та би ла да ар ти ку ли ше хри шћан ско 
де ло ва ње као јав но. Ме ђу тим, од ре ђе не по ли тич ке и со ци јал не те о ри је су учи ње не 
ин стру мен ти ма те о ло ги је, где су марк си стич ка кри ти ка ре ли ги је и уче ње о од но су 
те о ри је и прак се, углав ном би ли у осно ви раз во ја по ли тич ке те о ло ги је.2 По ли тич-
ка те о ло ги ја на За па ду се по сле 60'их раз ви ла у раз ли чи те фор ме и по ста ла ду бо ко 
ве за на са но вим со ци јал ним по кре ти ма, као што су еко ло шки, ми ров ни, фе ми ни-
стич ки, као и  по кре ти осло бо ђе ња у тзв. Тре ћем све ту. Сам Molt mann сма тра да: 
„По ли тич ка те о ло ги ја је по ста ла по ла зна тач ка за це лу се ри ју по сре до ва них те о ло-

1 Сам термин политичка теологија је дискутабилан у оквирима православног теолошког поимања 
политике и политичког ангажмана, где се радије говори о теологији политике, али ћу ја исти користити 
као међународно прихваћен термин.

2 Ar ne Ra smus son, The Church as Po lis. ( Swe den: Lund Uni ver sity Press, 1994), 13.
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ги ја... те о ло ги ју ре во лу ци је, те о ло ги ју осло бо ђе ња, фе ми ни стич ку те о ло ги ју и дру-
ге кон тек сту ал не те о ло ги је Афри ке и Ази је“.3

Пра во слав но са гле да ва ње по ли ти ке зах те ва пре све га пло до но сни под виг но-
вих ге не ра ци ја те о ло га, јер је по ли тич ка те о ло ги ја код пра во слав них фе но мен но-
ви јег да ту ма. Та ко ђе, по сто је ис ку ше ње пре пи си ва ња мо де ла по ли тич ке те о ло ги-
је хри шћан ских тра ди ци је За па да, ко је сво је осно ве има ју у схва та њу Цр кве стра-
ном све то та јин ском Пра во сла вљу. Та ко Chri stos Yan na ras упу ћу је кри ти ке За пад-
ној кон цеп ци ји по ли тич ке те о ло ги је4, као про дук ту се ку лар не мо дер ни стич ке те-
ко ви не За пад не ци ви ли за ци је, ко ја тра жи у Би бли је ко ре не сво га со цио- по ли тич-
ког ре во лу ци о нар ног по кре та. За пад на по ли тич ка те о ло ги ја са гле да ва Све то Пи-
смо пре све га као текст о по ли тич кој ети ци, као јед ну те о ри ју ре во лу ци је, чи ји је 
циљ дру штво ко је ће пред ста вља ти рај на Зе мљи. Та ко, би ти хри шћа ни ном да нас, 
по ова квом схва та њу, пре све га под ра зу ме ва ак тив но су прот ста вља ње не прав ди и 
по ли тич кој опре си ји.      

Пра во слав но схва та ње по ли ти ке се не мо же са гле да ва ти са мо у окви ри ма ко ри-
сно сти, ути ли тар но сти исте, или пак у ка те го ри ја ма кон вен ци о нал них пра ви ла ко ја 
од ре ђу ју од но се у дру штву, већ пре све га као оне ко ја као свој циљ има са му исти ну 
о чо ве ку и аутен тич ност ње го вог по сто ја ња.  Та исти на људ ског по сто ја ња се от кри-
ва пре све га у ње го вом цр кве ном по сто ја њу, у по сто ја њу као лич но сти у за јед ни ци, 
у за јед ни ци са Бо гом и са бли жњи ма. Бу ду ћи ико на Бо жи ја, чо век у сво јој он то ло ги-
ји не из о став но укљу чу је и дру го га, јер је сам Бог за јед ни ца љу ба ви и сло бо де  Оца, 
Си на и Све то га Ду ха.5 То зна чи да се на ша ве ра, исти на о на шем по сто ја њу, про ја-
вљу је као за јед ни ца, као је дан до га ђај за јед ни ча ре ња ко ји је исто риј ска про ја ва тро-
јич ног по сто ја ња са мо га Бо га, тј. као Цр ква.  Сто га, сва ки ан га жман Цр кве у све ту, 
па и по ли тич ки и со ци јал ни, тре ба да бу де об ја ва исти не Све те Тро ји це.  

Ли тур гиј ски жи вот Цр кве пред ста вља вр ху нац цр кве ног жи во та, до га ђај у ко-
ме на род Бо жи ји про сла вља ова пло ће ње, смрт, вас кр се ње и дру ги и слав ни до ла-
зак Го спо да Ису са Хри ста, за јед ни ча ре ћи у Ње го вом те лу и кр ви, ку ша ју ћи Цар-
ство ко је ће до ћи, тј, за јед ни цу љу ба ви и сло бо де ко ја веч но  по сто ји уну тар Све те 
Тро ји це. Ме ђу тим, ли тур гиј ски жи вот ни ка ко не тре ба да се схва ти као бег ство из 
жи во та, већ пре све га као кон стант но пре о бра жа ва ње жи во та.  Уче ство ва ње у до-
га ђа ју осло бо ђе ња од гре ха и за јед ни це са Хри стом кроз ре ал но при су ство Све то-
га Ду ха, што пред ста вља на ше уте ло вље ње у Те ло Хри сто во, мо ра да бу де ви дљи-
во и об јав ње но у кон крет ном жи во ту. Ов де бих ци ти рао из ве штај са кон фе рен ци-
је у Etchmi ad zi ne-у, Јер ме ни ја: „ Ли тур ги ја тре ба да бу де на ста вље на у лич ној, сва-
ко днев ној си ту а ци ји. Сва ки вер ник је по зван да на ста ви сво ју лич ну „ли тур ги ју“ 
на тај ном ол та ру сво га ср ца. Ли тур ги ја оста је не пот пу на без ово га про ду жет ка...
ев ха ри стиј ска жр тва се мо ра про ду жи ти у лич ну жр тву за љу де у не во љи, за бра-
ћу за ко је је Хри стос умро. С об зи ром да је ли тур ги ја уче ство ва ње у ве ли ком до га-
ђа ју осло ба ђа ња од де мон ских си ла, он да овај про ду же так ли тур ги је у жи во ту зна-
чи осло ба ђа ње од си ла зла ко је су у на ма, као и те жње ка осло ба ђа њу љу ди од сва-
ког об ли ка ор га ни зо ва не не прав де, екс пло а та ци је, аго ни је, уса мље но сти, и из град-
ње пра ве за јед ни це лич но сти у љу ба ви“6 Да кле, кроз „ли тур ги ју по сле Ли тур ги је“, 

3 Jur gen Molt mann, The o logy to day: Two Con tri bu ti ons to wards Ma king The o logy pre sent.( Lon don: 1988), 95.
4 Chri stos Yan na ras, “A No te on Po li ti cal The o logy,” In: St Vla di mir’s The o lo gi cal Qu ar terly 27:1 (1983), 53–56.
5 Ви ди: Јо ван  Зи зју лас, Дог мат ске те ме. ( Но ви Сад: Бе се да, 2001).
6 “Тhe Etchmi ad zi ne Re port”, In ter na ti o nal Re vi ew of Mis sion,  vol.64, no. 256 (1975), 417–421; Кон фе рен-
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Цр ква, све ди че ћи ко смич ку ди мен зи ју спа се ња, прак ти ку је сва ко днев но свој ми-
си о нар ски и па стир ски при зив.7  Ion Bria об ја шња ва да „ли тур ги ја по сле Ли тур ги-
је“ под ра зу ме ва на ста вак ев ха ри стиј ске ли тур ги је у мно штво „ли тур ги ја“: лич не  
( ин ди ви ду ал не) мо ли тве, по ро дич ни жи вот, од нос чо век — же на, ре ли ги о зне — 
се ку лар не за јед ни це, по де ла бо гат ства, со ли дар ност са си ро ма шни ма и они ма ко ји 
па те.8 Цео жи вот хри шћа на је уства ри јед на ве ли ка ли тур ги ја, ко ји об ја вљу је љу бав 
Бо жи ју це лој за јед ни ци у ши рем сми слу. 

Мо ра мо да при зна мо да  пра во слав ни при ступ по ли ти ци и све му што по ли ти ка 
под ра зу ме ва, за сно ван на ев ха ри стиј ском ви ђе њу све та, ни је увек на ви си ни за дат-
ка да кон кре ти зу је вред но сти Је ван ђе ља уну тар струк ту ра и ор га ни за ци је дру штва. 
Ме ђу тим, во ле ли ми то или не, хте ли да при зна мо или не, по ли ти ка и те ка ко ути че 
на на чин и ква ли тет људ ских жи во та. Као ре зул тат, по ли тич ка не у трал ност не мо-
же да бу де од го ва ра ју ћа оп ци ја за хри шћа не са спе ци фич ном те о ло шком ви зи јом о 
то ме ка ко свет тре ба да бу де ор га ни зо ван и ка ко љу ди тре ба да се од но се јед ни пре-
ма дру ги ма. Цр кве ни жи вот не би тре ба ло да има за јед нич ких та ча ка са сек та шким 
ес ха то ло шким бе жа њем од ствар но сти, ко је тре ба да бу де са гле да ва но као зло у по-
тре ба ду хов ног жи во та и из го вор за за не ма ри ва ње од го вор но сти пре ма бли жњи ма.  
Истин ски ду хов ни и све то та јин ски жи вот оба ве зу је нас и со ци јал но, што тре ба да 
бу де са гле да но и до жи вље но исто као све то та јин ско и ми стич но ис ку ство, као уче-
ство ва ње у ми сте ри ји рас пе то га и вас кр сло га жи во та у Хри сту.9 Ме ђу тим, тре ба да 
бу де мо све сни и чи ње ни це да, пре то чи ти ве ру Цр кве у прак тич не по ли тич ке пој мо-
ве и оп ци је, пред ста вља из ван ред ну по те шко ћу и зах те ва озби љан те о ло шки под-
виг.  Са дру ге стра не, ка да ве ру ју ћи љу ди по ста ну по ли тич ки ак тив ни, би ва ју че сто 
под ис ку ше њем да тра га ју за ко нач ним ре ше њи ма за со ци јал не и по ли тич ке про бле-
ме, за бо ра вља ју ћи да је крај ње на зна че ње чо ве ћан ства у ес ха то ну, као да ру Бо жи-
јем сво ме иза бра ном на ро ду, а не као људ ском до стиг ну ћу.  Све по ли тич ке иде о ло-
ги је, као плод људ ског ства ра ла штва, но се у се би пе чат не са ве ше но сти, што на кра-
ју про из во ди оту ђе ност и стра да ње.  Сто га Em ma nuel Clap sis сма тра да је „су штин-
ска уло га цр кве ног по ли тич ког ан га жма на у де ми сти фи ка ци ји ап со лу ти за ци је по-
ли тич ке мо ћи да учи ни свет бо љим ме стом за жи вот“10 Да кле, уло га Цр кве је сте да 
об ја ви стра да ње и оту ђе ње ко је раз не по ли ти ке узро ку ју, ну де ћи се бе као мо дел ка-
ко свет тре ба да по сто ји у сво јој истин ској при ро ди. Сто га Yan na ras сма тра да „ је-
ди но па ро хиј ски жи вот мо же да  да све ште ну ди мен зи ју по ли ти ци, про роч ки дух 
на у ци, чо ве ко љу бље еко но ми ји, све то та јин ски ка рак тер љу ба ви. Све ово, из ван ло-
кал ног па ро хиј ског жи во та, је са мо ап страк ци ја, нај вни иде а ли зам, сен ти мен тал-
ни уто пи зам.“11 Бо го слов ско схва та ње Цр кве као ес ха то ло шке за јед ни це из о бра же-
не у вре ме ну12 где се исто риј ско тра ја ње не уку да, већ где са ма осно ва екли си о ло ги је 
пред ста вља ис прав ну спре гу исто риј ског тра ја ња и из о бра же ња ес ха то на, би ва за-
и ста она ре ал ност ко ја, ис ти чу ћи пра ву при ро ду чо ве ка и исти ну о све ту, раз об ли-

сту ди је и од но се, одр жа на у Еtchmiadzine-у, Ар ме ни ја, Сеп тем бра 1975., на те му: „Ис по ве да ју ћи Хри-
ста кроз ли тур гиј ски жи вот Цр кве“.

7 Ви ди: Ion Bria, The li turgy af er the Li turgy. Mis sion and wit ness from an ort ho dox per spec ti ve.(Ge ne va: 
WCC Pu bli ca tion, 1996).

8 Ion Bria, “Post mo der nism: An Emer ging Mis son Is sue” In: In ter na ti o nal Re vi ew of Mis sion, vol.86, no.343. 
417–423.

9 Da niel Ci o bo tea, Con fes sing the Truth in Lo ve Ort ho dox Per cep ti ons of Li fe, Mis sion and Unity. (Iasi: Tri ni-
tas, 2001), 155.

10  Em ma nuel Clap sis, Ort ho doxy in Con ver sa tion. (Ge ne va : WCC Pu bli ca tion, 2000), 222.
11 Chri stos Yan na ras, “Ort ho doxy and the West” In: Eastern Chur ches Re vi ew, 111, no.3, (1971),130–147.
12  Ви ди: Јо ван  Зи зју лас, Екли си о ло шке те ме. ( Но ви Сад: Бе се да, 2001).
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ча ва сва ки ме си ја ни зам се ку лар них људ ских стра мље ња. Сва ки ме си ја ни зам ла ко 
по ста је ору ђе ко је  за ме њу је јед ну вр сту роб ства у дру гу. Цр ква не мо же де ли ти или 
охра бри ва ти аро ган ци ју све тов них вла сти ко је те же да пла ни ра ју бу дућ ност љу ди.13

На рав но, у овом скло пу ја вља се као не за о би ла зно и пи та ње о од но су из ме ђу 
Цр кве и др жа ве. Тра ди ци о нал ни од го вор на пи та ње о од но су Цр кве и др жа ве уте-
ме љен је на тзв. те о ри ји сим фо ни је или са гла сја, склад но сти и уза јам но сти Цр кве 
и др жа ве.14 Сво је пра во из во ри ште ова те о ри ја има још у Ви зан ти ји, где др жа ва и 
Цр ква по сто је не за ви сно јед на од дру ге и пу но прав но де лу ју у окви ру свог до ме на 
ва же ња. „Цр ква и др жа ва су два са вр ше на дру штва, а сва ко има свој циљ, раз ли-
чи та сред ства за оства ри ва ње тох ци ља и кон сти ту ци о нал ну не за ви снист. Цр ква 
је ин сти ту ци ја нат при род ног по ре кла, док је др жа ва ин сти ту ци ја при род ног по-
ре кла“.15 Ме ђу тим, то ни на ко ји на чин не ис кљу чу је њи хо ву по ве за ност и уза јам-
ну рав но те жу. Јер, у пи та њи ма ко ја има ју ви тал ни зна чај за жи вот на ро да и дру-
штве не за јед ни це оне при сно са ра ђу ју. Тре ба од мах на по ме ну ти да је ова кво уре-
ђе ње од но са уза јам ног по ма га ња и до пу ња ва ња са свим у су прот но сти с гле ди штем 
о тзв. це за ро па пи зму ко је пре власт да ру је ца ру, те па по це за ри зму у ко ме има пре-
власт цр кве ни по гла вар. 

СПЦ у кон тек сту са вре ме них про це са тран зи ци је срп ског дру штва
Ова кав сим фо нич ни мо дел цр кве но-др жав них од но са мо гао је би ти ус по ста вљен 
без на ро чи тих про бле ма у Ви зан ти ји и сред њо ве ков ној Ср би ји, по ред оста лог и за-
то, што су ов де ве ћи ну ста нов ни штва чи ни ли пра во слав ни вер ни ци. Али, ње го во 
ре а ли зо ва ње на и ла зи ло је на мно го број не и сло же не пре пре ке то ком бо га те и бур-
не срп ске исто ри је. Од но си из ме ђу Цр кве и др жа ве на те ри то ри ји Ср би је че шће су 
од сту па ли од ова квог иде ал ног, сим фо ниј ског мо де ла — и то пре те жно на ги њу ћи 
ка тзв. це за ро па пи зму, под ко јим се за пра во под ра зу ме ва ме ша ње др жа ве у цр кве-
не ства ри и власт др жа ве над цр квом. У но ви јој срп ској исто ри ји СПЦ се на шла у 
ви ше ди ја ме трал но раз ли чи тих дру штве но-по ли тич ких си сте ма ( Кра ље ви на Ср-
би ја, Кра ље ви на СХС — ка сни је Ју го сла ви ја, со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја,  до да на-
шњег тран зи ци о ног-про е вроп ског си сте ма) у ко ји ма је бри га СПЦ за њен по ло жај  
био је дан од раз ло га што је до зво ли ла да бу де уву че на у по ли тич ке бор бе. Ме ђу тим, 
ње но не а де кват но ту ма че ње  по ли тич ких зби ва ња и од но са сна га у дру штву, ути-
ца ло је да се че сто упли ће у по ли тич ка зби ва ња на на чин ко ји  је ка сни је иза зи вао 
ка та стро фал не по сле ди це пре све га по њу са му.  

Да на шњи пост со ци ја ли стич ки, тран зи ци о ни оквир, је да ле ко афир ма тив ни-
ји по Цр кву и ре ли ги ју у оп ште. Власт ко ју су по чет ком 2001 го ди не кон сти ту и са ле 
де мо крат ске сна ге Ср би је на го ве шта ва ла је да би се од но си из ме ђу Цр кве и др жа ве 
мо гли те мељ но про ме ни ти. По што су и вер ске за јед ни це и др жа ва ис ка за ле отво-
ре ност за но ву и пло до но сни ју са рад њу, та ква са рад ња је и ле ги ти ми зо ва на до но-
ше њем но во га За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма,16 ко ји је ус по ста вио но ве, 
де мо крат ске, ци ви ли зо ва не и со ци јал но по жељ не од но се из ме ђу Цр кве и др жа ве. 

Ов де бих на пра вио јед ну ди гре си ју:
Нај ме, Пра во сла вље се да нас, по пр ви пут у сво јој две хи ља ду го ди шњој исто ри-
ји, на ла зи у кон тек сту „гло бал ног се ла“, у ко ме све те жи ка јед ном до ми нант ном 

13  Јо ван  Зи зју лас, „Ес ха то ло ги ја и дру штво“, У: Ви до слов,  Бо жић, (2003), 77–94.
14  Пе тро вић М. Ми о драг, О За ко нопра ви лу или Но мо ка но ну Свето га Са ве. ( Бе о град:  Кул ту ра,1990).
15  Phi das Vlas si os, Dro it ca non une per spec ti ve ort ho do xe.  ( Gen ève: Ana lec ta cham be si a na 1, 1998), 27.
16  „За кон о Цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма“, Слу жбе ни гла сник РС, број 36/2006.



СрпСКа полИтИчКа теологИја  У перИодУ транЗИЦИје 73

на чи ну жи во та, ко ји се мо же на зва ти ли бе рал ним, де мо крат ским, ка пи та ли стич-
ким, пост мо дер ним (пост хри шћан ским) плу ра ли змом.17 У пост мо дер ном плу ра-
ли стич ком све ту не ма објек тив не исти не ко ју су сви љу ди по зва ни да от кри ју, зна-
ју и ве ру ју, већ пре све га мно штво пре у до- ствар но сти  ко је су про дукт су бјек тив-
них скло но сти ин ди ви дуа или ра зних ин те ре сних гру па у кон тек сту по ли ти ке, мо-
ћи или са мо о ства ри ва ња.  Нај ме, у кон тек сту пост мо дер ног, дру штве на кри ти ка 
те о ло шке док три не се не за сни ва на ње ној исти ни то сти или не и сти ни то сти, већ на 
пи та њу да ли су по сле ди це исте угње та вач ке, опре сив не, или осло ба ђа ју ће, оне ко-
је оту ђу ју или ху ма ни зу ју.   

Да нас срп ско дру штво те жи ин те гра ци ји са Европ ским дру штви ма, ко ја су у 
пот пу но сти за о кру же на кон цеп том пост мо дер ног плу ра ли стич ког дру штва. Иако 
ме ђу на шом по ли тич ком ели том по сто ји кон цен зус о бу дућ но сти Ср би је у Европ-
ској Уни ји, те о ло шка јав ност том фе но ме ну ин те гра ци ја по кла ња не до вољ но па-
жње. По ста вља се пи та ње да ли је СПЦ коч ни ца или парт нер др жа ве и дру штва у 
тим про це си ма? Европ ска ди мен зи ја на ци о нал не по ли ти ке по ста ла је део оп ште 
по ли тич ке кул ту ре та ко да би сам фе но мен тре бао да бу де те о ло шки при ми шљен, 
јер су им пли ка ци је по жи вот Цр кве и по ве ре ног јој на ро да зна чај не. Та ко ђе, све до-
ци смо све ве ће по ли ти за ци је ве ре, где до ла зи до по ла ри зо ва ња ка ко ме ђу те о ло зи-
ма та ко и ме ђу ве ру ју ћим на ро дом, ко ји по ку ша ва да од ре ди по ли тич ке им пли ка-
ци је сво је ве ре у вре ме ну у ко ме жи ви. Упра во та по ла ри за ци ја тре ба да бу де упо-
зо ре ње те о ло зи ма и цр кве ним ста ре ши на ма ка да да ју при мат од ре ђе ним по ли тич-
ким оп ци ја ма.  

Тре ба ре ћи да је Цр ква да нас че сто под при ти ском кон зер ва тив них гру па, ко је 
сво је по зи ци је фор му ли шу као да се ни шта ни је де си ло у ево лу ци ји Цр кве у про те-
клих не ко ли ко де це ни ја. Цр ква тре ба да при хва ти да ни је ви ше др жав на ве ра, или 
она ко ја жи ви под оку па ци јом ту ђи на или пак под то та ли тар ним ко му ни стич ким 
ре жи мом. Ста ри ме то ди Цр кве не уло ге у дру штву су да нас не де ло твор ни, што зах-
те ва но ве фор ме, но ве пу те ве оте ло вље ња ли тур гиј ског ис ку ства Цр кве у но вим 
исто риј ским ре ал но сти ма. Цр ква да нас не сме да по др жа ва илу зи је оних ко ји ви де 
по вла че ње Цр кве из све та као је ди ни мо гу ћи од го вор на ис ку ше ња пост-мо дер ног 
плу ра ли зма. Срп ска пра во слав на Цр ква мо ра ла би да учи ни ве ли ки на пор ка ко би 
нај зад на пу сти ла је дан уста ље ни и за тво ре ни круг у ко ме функ ци о ни ше углав ном 
као „сер вис за за до во ља ва ње чо ве ко вих ис кљу чи во вер ских по тре ба”, или као чу-
вар на ци о нал но- кул тур ног иден ти те та срп ског на ро да, укљу чив ши се не по сред-
ни је у то ко ве са вре ме ног ци вил ног дру штва и све та она квим ка кав је сте. „Мо ра мо 
да жи ви мо у све ту ко ји је, по Бо жи јем про ми слу, наш свет“18

За кљу чак
По ли тич ку те о ло ги ју не тра ба схва ти ти као но ву дог ма ти ку, већ као по ку шај да се 
на осно ву дог мат ског и све то та јин ског (ев ха ри стиј ског) про ми шља ња и жи вље-
ња Цр кве, про бу ди по ли тич ка све сност и од го вор ност исте. Те о ло ги ја мо же би ти 
све сна или не све сна сво је по ли тич ке функ ци је, али ни ка ко апо ли тич на. Иде ја ни је 
по ли ти за ци је Цр кве, већ оцр ко вље ње по ли тич ког ан га жма на; сто га го во ри мо пре 
све га о те о ло ги ји по ли ти ке и по ли тич ко- со ци јал ног ан га жма на Цр кве.  

17 Tho mas Hop ko, “Ort ho doxy in post-mo dern plu ra li stic so ci e ti es”. In:  Ort ho doxy and Cul tu res, ed. Ioan 
Sa u ca ( Ge ne va: WCC, 1996), 137–150.

18  Tho mas Hop ko, “Ort ho doxy in post-mo dern plu ra li stic so ci e ti es”.
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По ли тич ка те о ло ги ја се у мно го ме ба зи ра на пи та њу сло бо де и мо ћи у од но-
си ма Цр кве и др жа ве. Пи та ње по ли тич ког ан га жма на Цр кве, или ути ца ја Цр кве 
у сфе ри по ли ти ке, има сво је при ста ли це и про тив ни ке, али се обе стра не сла жу у 
не ма лом бро ју чи ње ни ца. Нај ме, ши ро ко је при хва ће но да је уло га Цр кве, из ме-
ђу оста лог, да об ја вљу је и ту ма чи етич ки са др жај Је ван ђе ља. Ме ђу тим, ети ка Цр-
кве не мо же би ти у це ло сти са гле да на и про жи вље на без им пли ка ци ја на по ли тич-
ко по ље људ ког стра мље ња. У мно гим си ту а ци ја ма хри шћа ни, де лу ју ћи у скла ду са 
еле мен тар ним прин ци пи ма сво је ве ре, про у зро ку ју по сле ди це и на по љу по ли ти ке.  
Иако ни је уло га Цр кве да ути че на по ли ти ку др жа ве, и те ка ко је ва жно за Цр кву 
да, у сво јој од го вор но сти за ду хов но ста ње по ве ре ног јој на ро да Бо жи јег, про су ђу-
је да ли је од ре ђе на по ли ти ка на до бро бит или ште ту истог. Ова ого вор ност Цр кве 
се не тре ба схва ти ти као по ли тич ка већ као па стир ска уло га и де ло Цр кве.  Ова кав 
од нос Цр кве и др жа ве је те шко оства рив, на ро чи то у вре ме ни ма тзв. Ета ти зма, где 
се све сфе ре дру штва ди рект но под чи ња ва ју ути ца ју и иде ји др жа ве, и где се уло-
га Цр кве са гле да ва је ди но као спа се ње људ ских ду ша, без би ло ка квих им пли ка ци-
ја у ре ал ном жи во ту. Ме ђу тим, спа се ње ни је при ват на ствар по је дин ца, већ спа се-
ње лич но сти у за јед ни ци у кон крет ном до га ђа ју, и то јав ном, ли тур гиј ском са бра-
њу. Иако су те ко ви не мо дер не де мо кра ти је одво је ност Цр кве и др жа ве, цр ква не 
би тре ба ло да при хва ти те о ри ју о  два одво је на цар ства,19 већ има ју ћи ис ку ство се-
бе као све то та јин ског Те ла Хри сто вог ко је ни је од ово га све та, све до чи бла го дат но 
и спа со но сно де ло Го спо да Ису са Хри ста у свим ди мен зи ја ма жи во та.  Ово сва ка-
ко не зна чи да Цр ква тре ба да пре у зме сву од го вор ност за по ли тич ки, со ци јал ни и 
еко ном ски жи вот дру штва. Тре ба да бу де мо све сни опа сно сти да, пре у зи ма ју ћи ак-
тив но сти у сфе ри по ли ти ке, мо же мо ком про ми то ва ти сам ка рак тер и са му исти ну 
Цр кве. По ли ти ка под ра зу ме ва пре све га ба вље ње про ла зним, оним што ни је веч-
но, и што у осно ви пред ста вља ком про мис. За то иден ти фи ка ци ја Цр кве са оред ђе-
ним по ли тич ким про гра ми ма, без об зи ра ко ли ко они би ли сми сле ни у од ре ђе ном 
кон тек сту, пред ста вља де гра да ци ју ова пло ће не Исти не ко ју Цр ква тре ба да све до-
чи у свим вре ме ни ма и на сва ко ме ме сту. 

 

19 Те о ри ја ко ју раз ви ја Мар тин Лу тер, а ши ро ко је рас про стра ње на у те о ло шком схва та њу др жа ве на 
За па ду.




