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Па стир ско бо го сло вље у Ср би ји и све ту да нас

Дра ган Ка ран

Па стир ска слу жба Цр кве ор ган ски је по ве за на са при ро дом Цр кве, та ко да се мо же 
сло бод но сма тра ти да је ста ра као и са ма Цр ква1. Хри стос, Бог Ло гос — дру го ли це 
Све те Тро ји це — ис пу ња ва це ло ку пан до мо строј спа се ња чо ве ка2, ис це љу је це ло-
куп ну људ ску при ро ду ко ју узи ма на се бе и та ко про ја вљу је исти ну жи во та, тј. три-
јумф жи во та над смр ћу. Цр ква, као за јед ни ца Хри сто вог те ла, кон сти ту и са на Ду-
хом Све тим, но си исто риј ску уло гу Хри ста у све ту бла го ве сте ћи тај ну Цар ства Бо-
жи јег, но во га жи во та, и хо де ћи ка пот пу ном оства ре њу тог при зи ва. Хри стос је ар-
хи па стир и но си лац овог де ла у све ту, ко је Цр ква кроз исто ри ју оства ру је Ду хом 
Све тим3, чу ва ју ћи сво је би ће у ли тур гиј ском жи во ту, а па стир ским старањeм одр-
жа ва ју ћи кон ти ну и тет и це ло ви тост сво га по сто ја ња. „Ли тур ги ја Цр кве, кон сти-
ту и ше ње но би ће и ра ђа из се бе сав њен жи вот и ње ну ми си ју, све ње не де лат но-
сти“4, па та ко и па стир ску де лат ност. Па стир ско ста ра ње Цр кве је сте са став ни део 
ње ног ли тур гиј ског би ћа: оно из ви ре из ли тур гиј ског жи во та Цр кве и крај њи сми-
сао оства ру је у ње му. Цр ква као ес ха то ло шка за јед ни ца жи ви и оби та ва у вре ме ну 
и про сто ру, не пре ста но на ди ла зе ћи ис ку ше ња у оства ри ва њу соп стве ног иден ти-
те та и ми си је у све ту. 

Због обим но сти те ме огра ни чи ће мо се на по ре ђе ње про сто ра Пра во слав не 
Цр кве — грч ког и ру ског го вор ног под руч ја — и ка то лич ког све та не мач ког и ен-
гле ског го вор ног про сто ра, као и зе ма ља бив ше Ју го сла ви је. Глав ни циљ је ана ли-
зи ра ти глав не смер ни це та мо шњих ака дем ских сту ди ја па стир ског бо го сло вља и 
на чи ни ти ком па ра ци ју са сту ди ја ма па стир ског бо го сло вља на Пра во слав ном бо-
го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. При том ће мо на сто ја ти да упо-
ре до из не се мо чи ње ни це ко је ука зу ју на основ не ка рак те ри сти ке ака дем ске бо го-
слов ске ми сли и ње ну исто риј ску уте ме ље ност.

Ака дем ске сту ди је па стир ског бо го сло вља у Ср би ји да нас има ју пре вас ход но 
за циљ да бу ду од су штин ског зна ча ја за жи вот ну функ ци о нал ност Цр кве и ње ну 

1 Αθανασίου Γκύκα, Μαθήματα ποιμαντικής ,изд. Μυγδόνια, Θεσσαλονίκή 2005. стр. 24. Alojzije Čančić, 
„Kritički osvrti na metode pastoralne teologije“, Crkva u svjetu, 40 (2005) стр. 161: „U crkvenim krugovima i 
teološkoj literaturi nerjetko se poistovjećuje izraz pastoral i pastoralna teologija. Iako se uzajamno prožimaju, 
ipak se njihova unutarnja struktura razlikuje. Dok je pastoral, koji je aktualan koliko i Crkva, realizacija Cr-ura razlikuje. Dok je pastoral, koji je aktualan koliko i Crkva, realizacija Cr-
kve, s druge strane pastoralna teologija, promatrajući epistimološki, teološka disciplina koja se konfigurira kao 
teološko praktična znanost“.

2 Текст литургије из анафоре.
3 На многим местима у Светом Писму сусрећемо се са термином „Пастир“. Старозаветна теологија не 

допушта коришћење овога термина за израиљске цареве као вође народа, јер је приписиван само Богу 
(Јр. 2, 8; 2, 15, Јез. 34, Зах. 10, 3). У Новом Завету овај се израз приписује превасходно Христу (Мат. 14. 3–23, 
Марк. 19, 3–20, Лк. 9, 4–15.), потом и апостолима као наследницима благовесника Царства Божијег. Више 
о овоме види L. Pacomio, Teologia pastorale e azione pastorale, Piemme, Casale Monferatto, 1998., str. 18–27.

4 Еп. Иринеј Буловић, На путу литургијском препороду, Беседа, Нови Сад 2007, стр. 1 („Предговор“); 
о овоме видети и код: Еп. Атанасије Јевтић, „Литургијски живот — срж црквеног живота“ Бог отаца 
наших, изд. Манастир Хиландар 2000, стр. 324–340.
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ми си ју на на шим про сто ри ма5. Па стир ско бо го сло вље на Пра во слав ном Бо го слов-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду по ве за но је у јед ну це ли ну са па стир ском пси хо ло ги-
јом и из у ча ва се на пр вој го ди ни сту ди ја у то ку два се ме стра. У са ста ву је прак тич-
не гру пе за јед но са Ли тур ги ком, Ка нон ским пра вом, Ка ти хе ти ком и Оми ли ти ком. 
Основ ни циљ пред ме та је из град ња све сти о то ме да па стир ска бри га и де лат ност 
про из и ла зе из са ме ли тур гиј ске при ро де Цр кве и да ни су одво је ни од све то та јин-
ског жи во та6. Ис ти че се нео п ход ност сти ца ња и не пре ста ног ства ра ња цр кве ног 
иден ти те та у про сто ру цр кве не за јед ни це. Сту ден ти се оспо со бља ва ју за ак тив но 
ода зи ва ње цр кве ном жи во ту кроз уче шће у за јед ни ци ло кал не Цр кве са Епи ско-
пом на че лу са бра ња, око ко га је ску пљен „на род Бож ји“7 у раз ли чи тим цр кве ним 
слу жба ма8. На овај на чин по ку ша ва се при ка за ти Цр ква као за јед ни ца на ро да Бож-
јег у Хри сту, за јед ни ца вер них као удо ва те ла Хри сто вог, а не као ап стракт не иде је 
у кон те ка сту у све те Ев ха ри сти је, не го исти не ве ре ко ју Дух Све ти ре а ли зу је пре ко 
Епи ско па. На сто ји се пре ва зи ћи кла сич но по и ма ње па стир ске слу жбе уте ме ље но 
на по де ли на клир и на род, а са мим тим и њи хов ста ле шки од нос ко ји је по сле ди ца 
за пад не схо ла стич ке ми сли ба зи ра не на те о ло ги ји Tридент ског са бо ра9. Ука зу је се 
на чи ње ни цу да је чо век би ће по зва но у цр кве ну за јед ни цу, а по ста вља се и пи та-
ње ње го вог иден ти те та као би ћа, пи та ње сми сла ње го вог по сто ја ња, уло ге и за дат-
ка у исто ри ји, као и по тен ци ја ла ко ји ма чо век рас по ла же ра ди оства ре ња ци ља по-
сто ја ња10. Са став ни део пред ме та је сте и упо зна ва ње са тра ге ди јом чо ве ко вог па да 
у грех, то јест тра ге ди јом смр ти и ње ним уни вер зал ним ем пи риј ским де ло ва њем 
на жи вот људ ског ро да кроз исто ри ју11. Ис ти че се уло га и зна чај ова пло ће ња Бо га 
Ло го са у пре ва зи ла же њу ове исто риј ске дра ме чо ве ка и при ка зу је це ло ку пан до мо-
строј ње го вог спа се ња: све ово се по ста вља као те мељ за ула зак у Цр кву и жи вот у 
њој. Из у ча ва ју се основ не исто риј ске ди мен зи је Цр кве, као и на чин цр кве ног жи-
во та и зна чај жи во та вер ни ка у Цр кви, ко ји до но си ре ал не пло до ве, пре све га но-
ви на чин схва та ња жи во та, све та и исто ри је12, што је сте јед на од по твр да при хва-
та ња но вог хри шћан ског иден ти те та13. Упра во из град ња и очу ва ње ово га иден ти-

5 „Уредба Православног богословског факултета“, Службене новине, бр 269, 23. новембар 1923. Уредба је 
донесена на седницама Факултета одржаним 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 29. и 30. септембра, 1. и 2. октобра 
1920. године. Записници са седница (ЗС), Архив Православног Богословског факултета (АПБФ).

6 Еп. Атанасије Јевтић, „Литургијски живот — срж црквеног живота“ Бог отаца наших, изд. Манастир 
Хиландар 2000, стр. 326: „Ово откровење тајне Цркве на светој Литургији и јесте основна перспектива 
сваког дела, и посла, и служења у Цркви. То је основна претпоставка, полазна база за сваку катихизацију 
за целокупно парохијско поучавање у вери и изграђивање, за целокупни живот и рад“.

7 Више информација о термину народ Божји у православној богословској мисли види: Николај Афанасјев, 
„Народ свети“, Студије и чланци, Вршац 2003, стр. 193 и даље.

8 На ово указује и сам План акредитације студијског програма практичног смера Православног 
богословског факултета, Универзитета у Београду, где се експлицитно наглашава: „Основни циљ студијског 
програма основних академских студија практичног смера је образовање будућих теолога са циљем 
стицања компетенција и способности за конкретне службе у области црквеног и друштвеног живота.“

9 Binsfeld Petrus, Enchiridion theologiae pastoralis et doctrinae necessariae sacerdotibus, — Augustae Treviro-
rum, ex officina typ. Henrici Bock, 1599., Heiting Geber, Practical Theology, стр. 98.

10  За одговор на овакве теме користи се у настави текст оца Георгија Флоровског „О смрти на крсту“ 
(Теолошки погледи 1–3 (1990), 69–95).

11  Ви ди: G. Flo rovsky, “The Dark ness of the Night”, Cre a tion and Re demp tion, Col lec ted works Vol. III, Bel-
mont, Mas sac hu setts 1976, 81–91 (срп ски пре вод: Са бор ност 3–4 (1998), стр. 7–15 ; Исти, „До ли на сен ке 
смр ти“, Цр ква је жи вот, Бе о град 2005, стр. 311–315.

12  Више о овоме код: митр. Јован Зизијулас, „Евхаристијско виђење света“ , Православна Теологија, 
студије и чланци, Београд стр. 18–32.

13  Александар Шмеман, Денвник оца Александра Шмемана 1973–1983, Епархија ЗХиП, Београд –Требиње 
2007, стр. 31: „Нема сврхе приводити људе Христу ако они не промене свој поглед на свет, јер ако то не 
ураде, Христос постаје симбол свега што они већ воле и желе и без Њега. Таква врста Хришћанства 
гора је од агностицизма и хедонизма“. 
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те та при пад но сти те лу Хри сто вом у вре ме ну и про сто ру чи ни крај њи сми сао па-
стир ског ста ра ња Цр кве. На овај на чин сту дент ко ји пра ти на ста ву оспо со бља ва се 
за су о ча ва ње са свим иза зо ви ма и ис ку ше њи ма у кон крет ном жи во ту па ро хиј ске 
за јед ни це, са про бле ми ма по је дин ца-лич но сти у свим ре ла ци ја ма (су пру жнич ким, 
ро ди тељ ским, род бин ски, при ја тељ ским...) и у свим уз ра сти ма — од ро ђе ња па све 
до ду бо ке ста ро сти у сва ко днев ном жи во ту Цр кве. Ли те ра ту ра ко ја се код нас ко-
ри сти за по сти за ње же ље ног ци ља је сте стро го бо го слов ске при ро де, па би се у пр-
ви мах мо гла учи ни ти при клад ни јом за Дог ма ти ку не го за Па стир ско бо го сло вље14.

На ши да на шњи уџ бе ни ци Па стир ског бо го сло вља при ка зу ју исто риј ски пут 
бо го слов ске ми сли од кла сич ног кли ри ко цен трич ног15 до оног ко је у цен тар по ста-
вља Цр кву са свим ње ним чла но ви ма и бла го дат ним слу жба ма16. Овај пре о крет је-
сте по сле ди ца по врат ка жи вом пре да њу Цр кве, ко је гра ди но ви опит Цр кве. Об но-
вље но по и ма ње Цр кве у све тлу де ла Бож јег спа се ња све та омо гу ћа ва и јед ну но ву 
по став ку и у струк ту ра ма па стир ског бо го сло вља.  

Слич на тен ден ци ја се при ме ћу је и на дру гим пра во слав ним бо го слов ским фа-
кул те ти ма где се на сто ји пре ва зи ћи ста ри мо дел па стир ског бо го сло вља, усме ра ва-
њем од ин ди ви ду ал ног ка екли си о ло шком мо де лу17. На бо го слов ском фа кул те ту у 
Со лу ну, сход но уџ бе ни ци ма ко ји се ко ри сте у на ста ви, на гла ша ва се да хри шћа ни 
као за јед ни ца не пред ста вља ју не ка кав обје кат за ко га Цр ква тре ба по себ но да се 
ста ра, не го да, на су прот то ме, они са ми чи не те ло Цр кве18. Ова кав при ступ не ма за 
циљ оспо ра ва ње је рар хиј ске струк ту ре Цр кве, не го ука зи ва ње на да ро ве слу же ња 
уну тар Те ла Хри сто вог ко ји про ис ти чу од јед но га Ду ха, ра ди из град ње те ла Цр кве19. 
Слич на бо го слов ска кре та ња уоча ва ју се и на За па ду на ка то лич ким бо го слов ским 
фа кул те ти ма: па ро хиј ска за јед ни ца по ста вља се као из вор и крај њи циљ па стир-
ског ста ра ња20. Ова кав раз вој па стир ског бо го сло вља у све ту Ри мо ка то лич ке цр кве 
је сте по сле ди ца бо го сло вља Дру гог ва ти кан ског са бо ра, на ко јем је нај ве ћи до при-
нос фор ми ра њу тог но вог ли ца па стир ског бо го сло вља дао Карл Ра нер21 ко ји је по-
ку шао да де фи ни ше па стир ско бо го сло вље као цр кве ну на у ку са за дат ком оса вре-
ме ња ва ња и оства ри ва ња по сто ја ња Цр кве у сва ком вре ме ну22. Те мељ на иде ја на 

14  Упоредити Αθανασίου Γκύκα, Μαθήματα ποιμαντικής ,ἔκδ. Μυγδόνια, Θεσσαλονίκή 2005. стр. 41: „Ἡ 
ποιμαντική θεολογία ἀντλεῖ τό περιεχόμενο της ἀπό τό δόγμα περί τῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας. Παρατηρεῖ τίς 
συγκεκριμένες μορφές τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ὡς ὁρατοῦ σημείου τῆς ἐσχατολογικῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ 
μέ τούς ἀνθρώπους“. (Пастирско богословље црпи свој садржај из учења — догме о природи Цркве. 
Примећује одређене облике живота Цркве, као видљив знак есхатолошке заједнице Бога са људима).

15  Види: Живан Маринковић, Пастирско богословље: уџбеник за Српске православне богословије, 
Патријаршијски управни одбор СПЦ, Београд 1970. стр. 3: „Из напред реченог види се да је предмет 
пастирског богословља, прво, личност црквеног пастира, његова припрема за црквену службу његове 
одлуке и живот...“. 

16  Кипријан Керн, Пастирско богословље, Врњачка Бања 1997.
17  Више о овоме може се видети у уџбенику професора Пастирског богословља на Богословском 

факултету у Атини Александра Ставропулоса, који се користи на Богословском факултету у Солуну: 
Ἀλέξανδρου Σταυρόπουλου, Ἐπιστήμη καί τέχνη τῆς ποιναμτικῆς, Ἀρμός, Αθήνα 1997, стр. 26, такође, и у 
уџбенику професора Атанасија Гика са Богословског факултета у Солуну: Ἀθανάσιου Γκίκα, Μαθήματα 
ποιμαντικῆς, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005, стр. 49–65.   

18  Ἀθανάσιου Γκίκα, Μαθήματα ποιμαντικῆς, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005, стр. 42
19  Овакво поимање дубоко је утемељена на богословљу апостола Павла, који јасно истиче у својом 

првој посланици Коринћанима 12. глави. 
20  Допринос оваквоме развоју пастирског Paul M. Zulehner, Teologia pastorale 2, Queriniana, Brescia, 1992, 

стр. 138, Branko Zvonimir Šagi, Pastoral župne zajednice, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001. стр.23–29. 
21  О животу и богословској мисли Карла Ранера више видети Karl — Heinz Weger, Uvod u teološku mis

ao Karla Ranera, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1986.
22  Више о овоме видети K. Rahner, Fondamenti della teologi pastorale, Herder — Morcallena, Brescia 1969., 

стр. 46–49. 
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ко јој се ба зи ра па стир ско бо го сло вље у те о ло ги ји Дру гог ва ти кан ског са бо ра је сте 
чи ње ни ца на ме ре Бож је о спа се њу све та и чо ве ка: Цр ква тре ба да при хва ти чо ве ка, 
да му по мог не да от кри је у се би ико ну Бож ју, и да му при том сво јим па стир ским 
ста ра њем по мог не да по ста не су бјект пред Бо гом23. Чо век тре ба да по ста не са го-
вор ник и са рад ник Бож јег до мо стро ја уну тар ев ха ри стиј ског са бра ња у окви ру јед-
не па ро хиј ске за јед ни це. Ја сно се уоча ва ра ди кал ни за о крет у струк ту ра ма па стир-
ског бо го сло вља на кон Дру гог ва ти кан ског са бо ра (ко ји се и на зи ва па сто рал ним): 
клир ви ше не од ре ђу је про стор па стир ског де ло ва ња, не го то чи ни Цр ква24. По себ-
но је ва жна од лу ка овог са бо ра под на зи вом Цр ква у са вре ме ном све ту (Ga u di um 
et spes) 25 ко ја је par excellence пастирска. Пред целокупном Црквом стоји задатак 
трагања за аутентичним идентитетом, на чему се темељи и пастирско богословље 
— после Другог ватиканског сабора његова улога у западном богословском свету 
прогресивно расте и добија посебан значај26. Једна од главних особина већине 
уџбеника овог предмета на Западу јесте да почињу управо кратким приказом 
христологије, пневматологије и еклисиологије као темеља пастирског богословља, 
како би оно подстицало црквену заједницу да надахнута Духом Светим остварује 
план Божјег домостроја у свету, имајући увек при том на уму човека у свим његовим 
животним околностима27. Такође се истичу главне димензије пастирског старања 
кроз тајну Цркве и њено светотајинско постојање у времену и простору28. Настоји 
се приказати „нови лик“ црквене заједнице у савременом свету. Један од задатака 
јесте управо брига за живо остварење Цркве као заједнице верника — народа 
Божјег у тајни Христа. Саставни део пастирског богословља јесте и „пасторал 
сакрамента“ као и „пасторал породице“, али обично као самосталне академске 
дисциплине. Посебан напредак у пастирском богословљу на западу представља 
настојање формирања његових функционалних методологија, које би имале за циљ 
што боље остварење главног задатка које има пред собом пастирска брига Цркве. 
Овакви подухвати још се не примећују у православном свету. 

Овако високи критеријуми које Пастирско богословље себи задаје изискују 
добро богословско познавање и историје Цркве и основа догматског богословља 
и канонског поретка29. Због тога се на многим теолошким факултетима Пастирско 
богословље предаје на завршним годинама студија, што умногоме олакшава рад на 
постављању исправних темеља за ову научну област. 

Један од битних елемената наставе овог предмета на Богословском факултету 
у Београду јесте истицање чињенице да се унутрашња изградња Цркве, као крајњи 
смисао пастирског богословља, не базира уско само на парохијској делатности 
свештеника, него се простире на све црквене просторе, као што су нпр. манастири 
и монаштво. Тиме се настоји указати младима на значај активног духовног 

23  Више о овоме видети: Stefan Knobloch, Praktische Theologie. Ein Buch für Studium und Pastoral, Herder, 
Freiburg 1998, стр. 175–187. 

24  Више о овоме видети код Alojzije Čondić, „Kritički osvrt na metode pastoralne teologije“, Crkva u svje
tu 40, (2005) 2, 161–186.

25  Pastoralna konstitucija „Gaudium et spes“ Crkva u savremenom svjetu, Drugi vatikanski koncil — doku
menti, Kršćanska sadašnjost, izdanje VI, Zagreb 2002, str. 612–865. 

26  Потврду овога налазимо у многим студијама које на западу настају после Другог ватиканског сабора, 
као што су: F. X. Arnold — F. Klostermann — K. Rahner — V. Schurr — L. M. Weber, Handbuch der PastoPasto
raltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart, Freiburg, 1964–1972; C. S., Floristán — M. C. 
Useros, Teologia dell’azione pastorale, Edizione Paoline, Roma, 1970., str. 119–167.  

27  R. Tonelli, Pastorale giovanile. Dire la fede in Gesù Cristo nella vita quotidiana, LAS, Roma, 1987. стр 16.
28  Bono Zvonimir Šagi, Pastoral župne zajednice, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001.
29  Више о овоме видети Аlojzije Čondić, „Prosudbeni osvrt na razvitak pastoralnog bogoslovlja do početka 

II vat. sabora“ Bogoslovska smotra 75 (2005) 2, 557–579. 
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живота у Цркви, који јесте пре свега узрастање у меру раста Христовог Духом 
Светим, као темељна делатност пастирског старања у коме делатно учествује 
целокупно Тело Христово — сви верници без обзира да ли су свештенослужитељи, 
монаси или лаици30. Монаштво представља простор остваривања аутентичног 
пастирског деловања Цркве, а не институцију која врши пастирско деловање: 
„Завети калуђера садрже дужности послушности и учеништва, а не учитељства и 
старешинства, и дотични обећавају, не да ће они бити пастири других, него да ће 
сами слушати пастире“31. Из ове перспективе православно монаштво и простори 
манастира сведоче аутентичан хришћански живот, неопходан у саборном животу 
Цркве. Оваквим приступом превазилази се класични образац, где се пастирско 
дело доживљава као нека црквена привилегија, за коју се човек припрема и 
оспособљава32. 

Поред тога, примећујемо да и се на западним богословским факултетима 
поставља питање пастирског рада са харизматским верским покретима унутар 
Цркве. Неоспорна чињеница да се и данас, као што је то увек било, појављују 
групације хришћана које настоје да посебно делују унутар организма Цркве, треба 
да подстакне пастирско богословље да се са посебном пажњом позабави оваквим 
феноменима33. Пастирским радом са оваквим групама верника настоји се да се 
проблем са друштвено социјалне димензије пренесе на црквену: оне се посматрају 
као део народа Божјег који припада заједници Цркве. 

На високошколским установама у Русији многи нови приручници који се да-
нас користе у настави базирају се на подели на клир и народ34. Књига епископа 

30  Γεώργιος Καψάνης, Σχέδιον θεολογικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς θεμελιώσεως τῆς Ποιμαντικῆς , Извод из 
Ἐκκλησία, Атина 1970 стр. 38.  

31  Никодим Милаш, Правила православне цркве са тумачењем, II, стр. 295 (Правило 2. Десетог помесног 
сабора цариградског).

32  Има много примера оваквог приступа у класичним уџбеницима Пастирског богословља који постоје код 
нас (нпр. поменути Живан Маринковић). Више о овоме може се наћи код: Игумен Всеволод (Варющенко), 
Пастырское богословие в Духовной школе, http://www.rusk.ru/st.php? idar=112952 (27. мај 2009): „Ответ на 
этот вопрос предваряет курс пастырского богословия как своего рода введение в предмет. Главное — 
показать, каким должен быть пастырь, какие задачи, цели он должен перед собой видеть при совершении 
своего служения. Освещается не столько церковно-практическая сторона пастырской деятельности, 
не только литургическая жизнь Церкви, прихода, не только проповедническая деятельность, не только 
душепопечение, но в большей степени говорится о настроении самого пастыря при совершении всего 
этого, как он должен быть настроен, чего ему надо остерегаться, к чему стремиться, даже как к этому 
конкретному делу внутренне готовиться. Основная задача — осветить внутреннюю жизнь пастыря, 
показать, каким он должен быть при исполнении разных видов пастырского служения“.

33  О овоме више видети код: J. Razinger, „I movimenti ecclesiali e la loro collocazione teologica“, у, PON-azinger, „I movimenti ecclesiali e la loro collocazione teologica“, у, PON-I movimenti ecclesiali e la loro collocazione teologica“, у, PON-
TIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, I movimenti nella Chiesa, Att i del Congresso mondiale dei movimen-
ti ecclesiali (27–29. V. 1998.), Citt à del Vaticano, 1999., 36–46.

34  Епископ Вениамин (Милов), Пастырское богословие с аскетикой, Московское подворье Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, 2002, стр. 5: „Пастыри Церкви, служа делу спасения пасомых, должны об-
ладать для этой цели и знаниями, и глубоким настроением самоотверженной любви и сострадания. 
Только любовью понимается внутренняя жизнь другого человека и открывается доступ к другой душе 
в целях ее спасения. Наука, теоретически подготовляющая будущих пастырей к их высокому служе-
нию, есть так называемое Пастырское богословие. Главная часть его заключается в пастырской аскети-
ке, показывающей зарождение пастырского духа, процесс его развития и проявления в деятельности. 
Пастырское настроение слагается из самоотречения и любви. В своей теоретической части Пастыр-
ское богословие должно нарисовать идеал, высоту и важность служения пастырей и наметить пути и 
средства к достойному выполнению его. В академической постановке эта наука раскрывается с приме-
нением критического метода исследования при разборе библейских мест, изображающих пастырство 
Христа Спасителя. Сюда не входит исследование учения о пастырстве святых Апостолов и святых От-
цов и Учителей Церкви и общий обзор всей отечественной пасторологии. Прикладная, практическая 
часть Пастырского богословия содержит правила, советы и требования, нужные пастырям по обсто-
ятельствам и условиям современной жизни“; Архимандрит Константин (Зайцев), Пастырское Богос
ловие, http://www.lib.eparhia-saratov.ru/books/10k/konstantin/theology/theology.pdf (25. 05. 2009.): „Пред-
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Венијамина (Милова) Пастырское богословие с аскетикой као и књига архимандрита 
Константина (Зајцева) Пастырское Богословие написане су према класичним 
клишеима, што се види на први поглед из саме структуре и поставке тематских 
јединица, као што су нпр.: о пастирском призиву, о припреми за хиротонију, о 
искушењима пастира на њиви Господњој, итд35. Основна карактеристика ових 
уџбеника јесте настојање очувања класичног схватања пастирске службе у коме 
је свештеник протагониста црквеног живота. Пажљивијом анализом оваквог 
концепта долази се до закључка да се свештенослужитељ издваја из црквене 
заједнице и да егзистира као онај који има функционалну бригу о њој, што га на 
неки начин не чини њеним органским делом. Главна особина оваквог пастирског 
богословља јесте његов казуистички36 карактер, јер оно студента теологије 
духовно–професионално покушава оспособити за стицање „вештина у решавању 
разних питања савести; мудро и умешно расправљање и сналажење y тешким прав- сналажење y тешким прав-y тешким прав- тешким прав-
ним  питањима; уопште: вештина проналажења помирљивог, средњег пута“37. Доне-
давно се пастирско богословље на оваквим богословским основама изучавало и у 
нашим средњим богословским школама, што у каснијем богословском образовању 
ствара велике тешкоће38. Суочавања са оваквим схватањима и покушаји њиховог 
превазилажења почињу у православном свету половином прошлога века. Добар 
пример је уџбеник о. Кипријана Керна, где овај покушава класичне клишее избећи 
тако што уобичајена разматрања улоге пастира своди на једну трећину уџбеника, 
док остатак посвећује управо проблему реалнога црквеног живота, тј. старању 
о активном учешћу у духовном животу Цркве, као и стварању црквене свести 
код верника. Сам аутор истиче погубност класичног схоластичког и казуистич-
ког приступа пастирском богословљу које је „имало злокобан утицај на душе сту-
дената теологије, јер таква наравоученија нису могла никога ободрити или оду-
шевити за узвишени христијански живот“39. Специфичност овога уџбеника јесте 
Кернов покушај — можда први у православном свету — да повеже духовни жи-
вот са душевним здрављем, као и да постави границе између духовног и душев-
ног, чиме се уједно постављају и темељи пастирске психологије као саставног дела 
пастирског богословља у православном свету. Изразит допринос развоју како це-
локупног богословља, тако и пастирског, дали су нарочито о. Георгије Флоровски, 
о. Николај Афанасјев, о. Александар Шмеман, о. Георгије Капсанис, а и многи дру-
ги. Њихов рад је превасходно посвећен васпостављању изгубљене богословске све-
сти утемељене на традицији Цркве, чиме индиректно подстичу развој пастирског 
богословља на христолошким и еклисиолошким основама.

Из свега овога јасно се може закључити да и студенти Православног Бого-
словског факултета у Београду, пратећи студијски програм Пастирског богословља, 
имају прилику да стекну елементарно познавање живог простора Цркве, да се 

метом его внимания является пастырь. Два основных вопроса возникают, поскольку дело идет о под-
готовке к пастырскому званию. Первый, это — каким должен быть пастырь? Второй, это — что он 
должен знать, чтобы достойно нести свой сан?“

35  Епископ Вениамин (Милов), исто, 
36  На овај феномен указује и архимандрит Кипријан Керн у своме делу Пастирско богословље где 

указује на погубност оваквог феномена у пастирском богословљу. Више о овоме види Кипријан Керн, 
Пастирско богословље, Братство Св. Симеона Мироточивог, Врњачка Бања 1997. стр. 188.

37  Милан Вујаклија, Речник страних речи, стр. 373.
38  Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Ἐπιστήμη καί τέχνη τῆς ποιναμτικῆς, Ἀρμός, Αθήνα 1997, стр. 58; Josef Hochstaffl, 

Die Aufgaben der Seelsorung, Handreichung zu einem Plan pastoraler Tätigstkeitsfelder, München, Kösel — 
Verlang 1979, стр. 42–52.

39  Кипријан Керн, Пастирско богословље, Братство Св. Симеона Мироточивог, Врњачка Бања 1997. стр. 188.
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оспособљавају за дијалог са савременим друштвом, као и да пружају црквено 
сведочење тајне Христа у овоме свету. Слушаоцима предмета даје се могућност 
упознавања са свим токовима у православном свету, као и са сличним у западном. 
Овде изложена ситуација у хришћанском свету указује нам на значај Пастирског 
богословља као и на његов висок положај у академском богословљу, што би и нама 
требало да послужи као конструктиван пример. Такође, може се увидети да се 
богословље на западу формира кроз саборске одлуке, али и да креира сам живот 
Цркве — одлуке Другог ватиканског сабора истичу значај предмета Пастирског 
богословља за њен живот.

Завршавамо ово излагање речима оца Јустина Поповића написаним скоро пре 
једног века — 1923. године: 

„Никада се наша Црква није више нуждавала у достојном, преданом и спо-
собном свештенству као што се данас нуждава. Њен измењени положај захтева у 
многим стварима нову оријентацију; њене нове често сасвим неочекиване тешкоће 
траже нове снаге. Њено опште стање вапије за својим апостолским подвижници-
ма, чудотворцима и исцелитељима јер је све више оних чија вера постепено трне 
и прелази у равнодушност или отворено па чак и огорчено непријатељство пре-
ма Цркви и тиме лагано паралишу снагу живу, духовног организма црквеног... Ва-
спитати добре кандидате за свештенство значи у ствари створити од тих канди-
дата људе који ће апостолском ревношћу, умешношћу и преданошћу водити оста-
ле људе највишем смислу и циљу живота који нам Христос указује, људе којима 
ће Божија воља бити стални и врховни циљ живота, а хришћанска љубав према 
ближњем трајни импулс и метод свеколике њихове друштвене делатности. Ми се 
не смемо задовољити ничим што је мање од тога. То сам Христос тражи од нас.“ 40.   

40  Јеромонах Јустин Поповић, „Унапредимо наше богословије“, Сетве и жетве, Манастир Ћелије, 
Београд 2007. стр. 567–568.




