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Златко Матић1 

Православни богословски факултет Универзитета у Београду 

Однос епископске и свештеничке службе у православљу2 

 

 

 

Увод  

 Говорити о одређеној теми са „православне тачке гледишта“, анализирати 

конкретну тематику из перспективе „православне теологије“, „православља“ или 

православне Цркве, вишеструко је тежак и осетљив задатак. Пре тридесет година, 

водећи живи православни теолог, митрополит пергамски Јован Зизијулас, одговарајући 

на сличан изазов, у своју одбрану наводи то да православље нема свој Други 

Ватикански концил, ни специфична исповедања вере, нити конфесионалне лидере 

утемељиваче деноминације. Спецификум православља исти је као и осталим 

хришћанским заједницама, а то су Библија и оци. Зато митрополит наглашава да је 

адекватан говор на било коју тему коју треба третирати са „православне“ позиције, 

заправо, онај којим се прецизно утврђују средишњи моменти теолошке перспективе, 

или другим речима, онај дискурс којим се идентификују теолошке претпоставке у 

којима православно богословље сагледава задати проблем.  

Овим методолошким предлогом ћемо се и ми руководити у анализи једног 

дубоког еклисиолошког питања, као што је однос епископске и свештеничке службе у 

православној Цркви. Понудићемо, стога, најпре основне елементе теолошке 

перспективе у којој ћемо сагледавати поменути деликатан проблем. Након тога 

представићемо епископе и презвитере, онако како их православна Црква сагледава 

управо на основу те богословске визије, да бисмо се у трећем делу овог истраживања 

осврнули на савремену ситуацију у православној Цркви. На крају ћемо изнети неке 

своје закључке, који би могли бити од помоћи пастирима Цркве у анализи евентуалног 

напретка у бољем разумевању свих служби у Цркви и њиховог односа у једном истом 

организму, Телу Христовом. Верујемо да на овај начин пројављујемо и сам разлог 

постојања теологије и теолога, а он је – служење Цркви у њеном ходу ка Христовом 

доласку и дефинитивном укидању смрти. 

  

                                                           
1 zmatic@bfspc.bg.ac.rs Аутор је доцент на катедри Догматике са упоредним богословљем ПБФ УБ.  
2 Предавање одржано 13. септембра 2017. у Ђакову (Република Хрватска), на Теолошко-пасторалном 

семинару за свештенике, у организацији Католичког богословног факултета у Ђакову и Ђаковачко-

осјечке надбискупије, на тему „Однос бискупске и презбитерске службе у Цркви“. 
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1. Епископска и презвитерска служба у Цркви: теолошка (еклисиолошка) 

перспектива 

 

1. Полазна тачка свих еклисиолошких анализа у православљу, јесте централни догађај 

живота видљиве Цркве, служење Евхаристије локалне Цркве, којом председава 

епископ, окружен својим презвитеријумом, ђаконима и народом Божјим. Њихов 

синаксис ἐπί τὸ αὐτὸ, сабрање на једном месту, ради једног заједничког дела 

(литургије), приношења благодарности (евхаристија) Богу и Оцу Господа Исуса 

Христа, у различитостима служби једнога Духа, заслужује назив Црква, јер та 

структура верно иконизује есхатолошко стање твари, будуће Царство Божје. 

Евхаристијски оквир сагледавања еклисиологије упућује нас на егзистенцијално, 

богословско, конкретно – есхатолошко разумевање њене институционалне историјске 

организације, а тиме и њених служби3. Потребе практичног и организационог типа, које 

је наметала историјска социо-политичка ситуација сматраћемо секундарним у односу 

на поменуте теолошке изворе разумевања служби у Цркви. Будући да је евхаристијска 

заједница икона Царства небеског, јасно је да и њено устројство иконизује будућу 

реалност, „поредак света у коме Бог влада“4. Евхаристијско или есхатолошко искуство 

Цркве, као иконизација светотројичне киноније, приоритетно је у свим промишљањима 

појединих црквених служби и њихових међусобних односа. Све повластице, обавезе, 

привилегије и прерогативи части или власти било ког носиоца било које службе 

директно произлазе из неприкосновеног и незаменљивог места (τόπος) које тај чинилац 

заузима на литургијском сабрању. Ово устројство Цркве или Евхаристије је 

јерархијског карактера, јер „Дух Свети утемељује Цркву као јерархијску заједницу“5.  

На тај начин постаје јасно да се одговор на тему нашег истраживања, односа епископа и 

свештеника, мора тражити у оквирима ове концепције, чији нуклеус сагледавамо у 

новозаветним списима, а коју је први представио свети Игњатије Антиохијски, 

почетком II века. Тај концепт је базичан за Православну Цркву до данашњих дана6. 

2. Епископ је у православном предању по преимућству литург, свештенослужитељ 

Тајне Христове, који предстоји евхаристијском сабрању и приноси дарове литургијске 

заједнице Богу7. Ову веру потврђују најраније молитве хиротоније епископа, као што је 

                                                           
3 „Као манифестација јединства и целосности Цркве, евхаристија је служила и као крајња богословска 

норма црквене организације…“, Ј. Мајендорф, Византијско богословље. Историјски токови и догматске 

теме, Крагујевац, 2008, 281.  
4 Е. Клапсис, „Светотајински карактер хиротоније и апостолског прејемства: православно–екуменски 

поглед“, Саборност 12 (2006) 75–88, 83. 
5 Уп. Игнатије Мидић, „Дух Свети и јединство Цркве“, у З. Матић (ур.), Православна еклисиологија. Реч 

о Цркви пред изазовима трећег миленијума, Пожаревац, 2016, 93–121, 105. 
6 Митрополит Зизијулас тврди да би, „упркос одступањима насталим услед многобројних историјских и 

теолошких промена, напуштање игњатијевског принципа за православље значило губитак сопственог 

идентитета и сопствене природе“. Ј. Зизијулас, Православље, Београд, 2003, 20. 
7 „Основа епископског служења налази се у самој природи евхаристијског сабрања, где је од самог 

почетка постојало једно средишње место, што га је заузимала иста особа“, закључује Н. Афанасјев, 

Црква Духа Светога, Вршац, 2003, 402–403. 
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текст из Иполитовог Апостолског предања. Једино се приликом рукоположења 

епископа моли Бог и Отац Господа Исуса Христа да подари слуги своме кога је изабрао 

за епископство да архијерејствује (првосвештенствује), литургишући даноноћно и „да 

приноси дарове Свете Цркве“ Божје8. Специфична разлика епископске службе (у 

односу на презвитерску, ђаконску и лаичку) јесте, дакле, приношење евхаристијских 

дарова. Титула sacerdos, ἱερεὺς, у почетку резервисана за Христа („Архи-јереја великог, 

који је прошао небеса“, Јевр 4, 14), врло брзо почиње да се примењују на епископе9, и 

све до IV века бивају резервисане искључиво за њих, а не за презвитере. Возглављујући 

заједницу, која Духом Светим постаје Христос, он води молитвени дијалог са Богом 

Оцем, што састав литургијских молитава у потпуности потврђује, будући да су упућене 

Оцу. У молитви хиротоније епископа, која се данас користи у православној Цркви, 

наиме, директно се чује: „Владико Господе, Боже наш, … /овога који се рукополаже/ 

покажи га светим, да би био достојан да од Тебе моли све што је за спасење народа, а Ти 

да га чујеш“10. Управо у том евхаристијском озрачју, у контексту љубавног дијалога 

Оца и Сина, епископ је препознат као икона Христова11.  

Управо тако Свети Игњатије Антиохијски говори о епископу: „Према томе, јасно је 

да на епископа треба гледати као на самога Господа“ (Еф 6, 1), да му се треба 

повиновати „као Исусу Христу“ (Трал 2, 1), јер тамо где је епископ, тамо је и мноштво 

(верних), баш као што је и католичанска Црква тамо где је Христос (Смирњ 8, 2).  Овај 

символизам (иконизам) указује, првенствено, на поимање локалног епископа као 

корпоративне личности, који подобно Христу, сопственом службом, тј. као началник 

евхаристијског сабрања, чува и пројављује католичност Цркве Божје на свим нивоима. 

Христос надилази све природне, биолошке и друштвене разлике људског рода и собом 

све сједињује. У одређеном простору то исто (треба да) чини и епископ, као икона 

есхатолошког, долазећег  Христа (оног о ерхоменос из Отк 1). Јединство са епископом 

постаје, тако, онтолошка (у смислу – егзистенцијална) категорија, „за образац и наук 

бесмртности“ (Магн 6, 2). Пошто је један Христос, један је и епископ Цркве једног 

града, један литург јединственог Жртвеника, тако да подвојеност титула увек означава 

раскол, схизму12. 

                                                           
8 Уп. А. Јевтић (ур.), Дела апостолских ученика, Врњачка Бања – Требиње, 1999, 429. 
9 Управо цитирана молитва хиротоније из Апостолског предања директно повезује личност и службу 

епископа са архијерејским делом.  
10 Читава молитва гласи: „Владико Господе, Боже наш, Који си нам преко свехвалног Апостола Твога 

Павла озаконио поредак степена и чинова ради служења и литургисања часних и пречистих Твојих Тајни 

на светоме Жртвенику Твоме, прво Апостоле, друго Пророке, треће Учитеље; Сам, Владару свих и свега, 

и овога изабранога и удостојенога да узме на себе јеванђелски јарам и архијерејско достојанство, руком 

мене грешнога и саприсутних ми саслужитеља и саепископа, наиласком и силом и благодаћу Светога 

Духа Твога укрепи, као што си укрепио свете Твоје Апостоле и Пророке, као што си помазао цареве, као 

што си посветио првосвештенике, и беспрекорним посведочи његово архијерејство, и украшаваујући 

сваком честитошћу, покажи га светим, да би био достојан да од Тебе моли све што је за спасење народа, 

а Ти да га чујеш. Јер се посвети Име Твоје и прослави се Царство Твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада 

и увек и у векове векова“. 
11 „Епископ је, пре свега, икона Христа у евхаристијској тајни“, Ј. Мајендорф, Византијско богословље, 

цит, 281. 
12 Уп. 8. канон Првог васељенског сабора. Ово је мотив којим се руководе теолози који раскол Истока и 

Запада смештају у 1204. годину... 
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Епископ, дакле, заузима место Божје. Игњатије Богоносац је изричит: „… чините 

све, под председништвом епископа, који је на месту Божјем (εἰς τόπον Θεοῡ) “ (Магн 6, 

1), или који је „тип, слика Очева“ (Трал 3, 1). Тим местом се објашњава сва власт коју 

један епископ има у помесној Цркви, коју возглављује, која се у њему пројављује, 

оваплоћује13. Због тог места у заједници, епископ је неодвојив од осталих чланова 

Цркве, без њих он није епископ. Узимајући у обзир тријадолошке принципе 

православног богословља, према коме су имена за личности Свете Тројице називи за 

везе, односе, који постоје међу њима14, тако да су све личности релационе, може се 

закључити да епископа нема без осталих служби, без презвитера, ђакона и лаика. Он је 

епископ захваљујући онима који дођу на литургијско сабрање и признају га за свог 

епископа, свога оца, подобно вечном признању Сина и Духа да је Бог њихов Отац. Он 

није јединка, која по себи, ex officio, носи титулу архијереја, него је епископ одређеног 

града, одређеног места, надзиратељ конкретне заједнице. Од хиротоније, када се мора 

назначити место за чију се црквену заједницу венчава15, он је епископ те конкретне 

помесне Цркве, а не епископ уопште. Канони стриктно забрањују хиротонију 

неназначених епископа или других клирика16. Одмах по хиротонији, 

новорукоположени епископ преузима началствовање Евхаристијом, као што је било и у 

време настанка Иполитовог Апостолског предања17, па су се зато сва заређења 

обављала у граду за који се нови владика поставља.  

Ова литургијска слика епископа као иконе Христове, ова светотајинска база 

ауторитета заснована на првосвештеничкој служби, искључује било какву онтолошку 

хијерархију међу епископима. Митрополит, архиепископ, патријарх, васељенски или 

универзални примус, увек је – епископ. Зато, сви епископи остварују васељенску 

саборност учествовањем на сабору, који се бави свим питањима која превазилазе 

област интересовања једне епархије, једне помесне Цркве. Будући да се у његовој 

локалној Цркви пројављује католичанска Црква, ниједан епископ не може одвојити 

бригу за своју Цркву од старања за све локалне Цркве (sollicitudo omnium Ecclesiarum) и 

за универзалну Цркву. Овај став православно предање сматра директном последицом 

евхаристијског устројства Цркве, јер шта је друго једна Евхаристија локалне Цркве, ако 

не есхатолошко универзално, католичанско сабрање свих спасених у Горњем 

                                                           
13 „Пошто, дакле, у име Божје, примих све ваше мноштво у лицу Онисима, у љубави неизрецивога, а 

вашега у телу епископа…“ (Игнатије Антиохијски, Еф 1, 3), или „Удостојих се да вас видим у лицу 

Дамаса, вашег богодостојног епископа, и достојних презвитера (Магн. 2, 1)“. У лику епископа, Игнатије 

види пуноћу Цркве у Ефесу, Магнезији итд, поистовећујући једног и мноштво. 
14 Спона (веза, schesis) је, према учењу Григорија Богослова, релациони термин, којим се идентификују 

имена, тј. саме личности Свете Тројице и којим се представља унутартројични живот као личносна 

кинонија. „Отац није ни име природе, ни дејства, него име односа“, Gregorius Nazianzenus, Orationes 29, 

16, PG 36, 95 
15 У важећој молитви, то гласи овако: „Божанска благодат... производи тебе најбогољубазнијег 

архимандрита, или јеромонаха (име) изабранога за Епископа Богом чуваног града (градова) (име).  
16 Уп. 6. канон Халкидонског сабора: „Без назначења (нераспоређено) не треба рукополагати никога, ни 

презвитера, ни ђакона, нити уопште икога у црквеном реду, него рукополагани да је посебно назначен за 

Цркву…“. „Зонара и Валсамон запажају: 'Као што се за сваког архијереја каже да је изабран за тај и тај 

град (Цркву), тако је од старине сваки рукополагани називан свештеник или ђакон или просто клирик, те 

и те Цркве'“. Атанасије Јевтић (ур.), Свештени канони Цркве, Београд, 2005, 108. 
17 Након хиротоније и целива мира, новом епископу „ђакони доносе принос“ и он благодари, односно 

приноси дарове, према канону Евхаристије. Уп. Апостолско предање, 4. 

http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3
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Јерусалиму? На овај начин епископ својом службом пројављује јединство своје локалне 

Цркве, али и њено јединство са свим осталим Црквама широм васељене. Од тренутка 

хиротоније, коју врше „сви епископи“ одређене области18 (или макар тројица, а 

напослетку двојица), владика постаје спона помесности и васељенскости Цркве. У лику 

епископа „и само на тај начин, локална Црква надилази сваку провинцијалистичку и 

интровертну оријентацију и сједињује се са осталим локалним Црквама, у кинонију 

једне Цркве“19.  

3. Истинитост свих других црквених служби (особито оних вечних, конститутивних, а 

то су презвитерска, ђаконска и лаичка), јер епископ не служи, не одлучује, не суди, 

нити постоји изоловано од осталих, православно предање условљава кинонијом са 

епископом. Једног и јединог епископа на Евхаристији локалне Цркве у почетку је 

окруживао презвитеријум, сабор и савет, као колективно тело. Игнатије Антиохијски 

пореди презвитере са „драгоцено исплетеним духовним венцем“ (Магн 13, 1), који 

треба да буду у симфонији са епископом „као струне са гитаром“ (Еф 4, 1), тиме 

неуморно потврђујући да епископ не постоји без њих. Више пута исти свети отац тврди 

да су презвитери „на месту збора апостолског“ (Магн 6, 1, уп. Филаделф 5, 1), да су они 

„сабор Божји и скуп Апостола“ (Трал 3, 1), или да њима треба следовати „као 

Апостолима“ (Смир 8, 1). Место које заузима на литургијском сабрању, сапрестоља уз 

трон епископа, указује на то да презвитеријум иконизују есхатолошко назначење 

апостолâ да суде, да буду порота када Христос „дође са славом, да суди живима и 

мртвима“. Као што је ауторитет епископа произлазио из есхатолошког назначења које 

он има на Евхаристији, тако се и статус и улога презвитеријума ишчитава из места које 

чланови тог тела заузимају на црквеном литургијском сабрању. Молитве рукоположења 

презвитера из периода ране Цркве, поново нам откривају кључне елементе његове 

службе. Апостолско предање подсећа да, када се рукополаже презвитер, епископ 

поставља руку на њега, али и то да га се сви презвитери дотичу. Од Бога Оца епископ за 

новохиротонисаног тражи „Духа савета презвитерства, да би штитио и руководио 

народ“ Божји чистим срцем20. Тако нови презвитер добија „заједнички Дух 

презвитеријума“21. Презвитери поучавају народ и штите га, настављају апостолску 

службу, имају дидактичку и саветодавну службу, али се не помиње њихово 

началствовање Евхаристијом. Подобно апостолској мисији, њихова улога је изразита 

између два недељна евхаристијска сабрања22.   

                                                           
18 Уп. 1. Апостолски канон: „Епископа нека постављају два или три епископа“. Такође, 4. канон Првог 

васељенског сабора: „Епископ свакако треба да се поставља од свих епископа у области; а ако то буде 

тешко, или због хитне потребе, или због даљине пута, нека се на сваки начин тројица сакупе на једно 

место, а одсутни нека свој глас пристанка дају кроз писма…“. 
19 С. Јагазоглу, „Криза саборности – бирократско схватање еклисиологије и проблем заједнице и 

саборности Цркве данас“, у З. Матић (ур.), Црква као икона Свете Тројице. Богословски симпосион 

поводом јубилеја Епархије браничевске, Пожаревац, 2014, 59–84, 66. 
20 Уп. Иполит Римски, Апостолско предање, 7. 
21 Уп. Исто, 8. 
22 Њихово водеће место на сабрањима средом и петком, која се користе ради поуке и катихизације, 

уклапа се у ову поставку, јер су скупови тим данима били без савршавања евхаристијске тајне. Уп. 

Сократ Схоластик, Историја Цркве, 22: „У Александрији читају Свето Писмо, а учитељи га тумаче 
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С друге стране, у данашњој молитви рукоположења презвитера, за њега се епископ 

моли, осим „да непорочно стоји пред жртвеником“ Божјим, да „проповеда Јеванђеље 

Царства, да свештенодејствује реч истине“ Божје, још и то „да приноси дарове и жртве 

духовне“ Богу Оцу. Евидентно је да је свештеник постао началник и центар једног 

мањег евхаристијског сабрања, пастир парохијске заједнице. Суштинска ознака 

епископа, његово служење Евхаристије, његово именовање јерејем, у једном 

историјском моменту пренето је на презвитера. Пошто се „у писаним изворима трију 

првих векова нигде не користи израз 'јереј' да би означио презвитера“23, историчари 

Цркве тај прелаз повезују, наравно, са настанком парохија у III и њиховом 

учвршћивању у IV веку. Повећање броја хришћана током периода мира у Римској 

империји, али и гоњења Цркве, која су произвела дуготрајна одсуства епископа 

(затварања или прогонства), утицали су на потребу да евхаристијска овлашћења 

презвитера расту у смеру њихове јерејске (свештеничке) власти и службе. 

На овом месту се отвара и централна проблематика нашег истраживања, однос 

епископа и презвитера, који је директно повезан са питањем односа епископске и 

презвитерских литургија, са односом епархије и парохија. Презвитер, видели смо, 

постаје центар сабрања, он почиње да приноси Евхаристију. Иако се врло рано помиње 

могућност да неко други началствује евхаристијским сабрањем, што се може догодити 

једино „ако епископ коме дозволи“ (Смир 8, 1), то није значило поништење принципа 

један епископ – једна Литургија – једна Црква. Радило се о изузецима и није требало да 

представља трајно решење. Црква се на различите начин борила да очува веру у то да је 

епископ једини литург локалне Цркве, епархије. Морала је, на неки начин, 

оприсутњавати епископа на сваком евхаристијском сабрању којим председава 

свештеник. Најбољи показатељ те вере, свакако је пракса fermentum-a, чији је циљ да 

потврди живо присуство у физичком одсуству епископа у презвитерској Литургији. 

Осим тога, у православљу је заступљено помињање епископа у најважнијем моменту 

анафоре у канону Евхаристије, служење Литургије на олтарској трпези коју епископ 

освећује и на антиминсу који је локални епископ потписао, постојање трона (горњег 

места), на коме свештеник никада не седи и можда најважније сам чин хиротоније 

презвитера и његово послање у одређену парохију, према слободној одлуци надлежног 

архијереја, „онако како он сматра, полажући рачуна само Господу“24. Све ово говори о 

тежњи Цркве да укаже на суштинску зависност свештеничке Литургије од епископске. 

Тиме долазимо до закључка да парохија није аутономна, нити пуна евхаристијска 

заједница, него је пројава и ширење једне и једине епископске, катедралне Евхаристије. 

Презвитер, аналогно томе, служи Евхаристију у име свог епископа, на шта га упућује и 

сам епископ када га рукополаже. Током чина хиротоније презвитера, дајући 

свештенику део Агнеца у руке, епископ га поучава да прима залог за који ће дати 

одговор на страшном Христовом суду. Тај залог представља опомену на јединство са 

епископом и служење под његовим благословом („ако он коме дозволи“) и у његово 

                                                                                                                                                                                     
средом и петком. У те дане врши се све оно што обично бива на богослужењу, само се не обавља тајна, а 

тај обичај је у Александрији од давнина, јер се зна да је тако поступао још Ориген“.  
23 Ово тврди Зизијулас у својој докторској дисертацији Јединство Цркве у светој Евхаристији и у 

Епископу у прва три века, Нови Сад, 1997, 211. 
24 Кипријан, Посланица 55 (52), 21. 
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име („најпре помени Господе, преосвештеног епископа нашег“), на одређеном делу 

територије, која и географски и еклисиолошки припада пастирској бризи епархијског 

архијереја. На парохију, дакле, епископ из синтроноса шаље једног презвитера, да би 

овај тамо, напустивши презвитеријум, постао јереј конкретне заједнице хришћана. 

Очигледно је да је свештеник, за разлику од епископа,  у потпуности окренут локалном 

моменту и изразу саборности Цркве. То се практично манифестује тиме што свештеник 

помиње само свог локалног епископа, а не и митрополита, архиепископа или 

патријарха регионалне Цркве којој припадају и он и епископ. Због тога је у једној 

епархији (пуној локалној Цркви) истинита само она Евхаристија коју служи епископ 

или свештеник који је са њим у кинонији. Након што смо представили разумевање 

епископске и презвитерске службе и њиховог међусобног односа, на основама 

предањских претпоставки православља, размотрићемо њихову практичну примену у 

савременом животу источне Цркве. Користимо прилику да нагласимо чињеницу да се 

многи елементи православне теологије служби налазе интегрисани у усвојеним 

документима православно – католичког дијалога, особито у Минхенском (из 1982. 

године) и Валаамском (из 1988. године), као заједнички за обе стране25.  

 

2. Актуелна ситуација у православљу 

 

Ако сада, свагда имајући на уму поменуте богословске претпоставке, извршимо 

основну анализу актуелне еклисиолошке и канонске ситуације у православној Цркви, 

мораћемо да признамо да се налазимо пред озбиљним проблемима који се тичу њеног 

устројства и функционисања. Ти проблеми су веома блиско повезани са питањем које је 

тема нашег истраживања. 

Појединачно посматране, обе службе које анализирамо претрпеле су измене током 

историјског хода Цркве ка Царству, па је због тога и њихов однос у пракси Цркве 

прилично промењен, а у неким аспектима и поремећен. Епископи, свакако, и даље 

рукополажу свештенике, освећују жртвенике и потписују антиминсе. Презвитери, пак, 

и даље чувају горња места својих локалних епископа у олтару, помињу их на 

Литургији, али живи однос и пуна кинонија ових двеју служби на великој су проби, на 

својеврсном историјском искушењу. Епископ је удаљен и од свештеника и од верног 

народа и зато је усамљен у деловању и одлучивању. Епархије се огромне и гломазне. 

Епископ се све мање разуме и прихвата као онај који је по преимућству литург своје 

заједнице, све мање је њен богослужбени центар, све мање се схвата као отац и 

архијереј својој пастви, а све више као канцеларијски службеник, са којим се 

комуницира на административном нивоу. Довољно је погледати актуелни Велики 

типик, који три и по странице (од 270) посвећује „чудним“ и ретким догађајима: 

                                                           
25 О томе смо писали у З. Матић, Да истинујемо у љубави. Званични богословски дијалог Православне и 

Римске Католичке Цркве, Пожаревац, 2013. 
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епископској посети парохијама или служењу Литургије пароха са владиком26. 

Описујући обредни део канонске визите архијереја, типик не заборавља да нагласи: 

„Ако би архијереј дошао у храм за време богослужења, литургије, вечерње или јутрења, 

не прекида се богослужење“27. Богослужбени, али и сви други видови живота парохије, 

теку мимо епископа, до те мере да и његов случајан долазак представља ремећење тог 

тока. И други догађај који се описује у овој књизи, служење Литургије са епископом, 

које се до ситница објашњава, показује поново колико је тај догађај постао редак и 

неприродан у искуству парохијске заједнице. Долазак епископа се описује као посета 

битног и уваженог госта, коме свештеник уступа служење Евхаристије из куртоазије, 

кога треба испоштовати тих неколико ванредних сати у животу парохије, којим, 

редовно и природно началствује и руководи свештеник. Парохије су се, евидентно, 

аутономизовале, затвориле, постале себи довољне. То се дешава и свештеницима, тако 

да се њихов однос са епископом све више своди на мртву административну 

кореспонденцију. Постоје епархијска тела и органи (Епархијски савет, Епархијски 

управни одбор, Црквени суд Епархије), чији су чланови и свештеници (и лаици), али ти 

одбори и савети више имају естетску него егзистенцијалну улогу. Бирократизација је 

потиснула кинонију, субординационизам и страх заузимају место слободном љубавном 

општењу.  

Будући да епископску власт више није могло да гради на основу евхаристијског 

поретка и љубавног очинског односа архијереја са његовом заједницом, школско 

богословље је почело да ауторитет епископа извлачи из релационе онтологије, и да га 

објективизује. Његов ауторитет је престао да излази из заједнице, и постао је 

наметнут28. Односи су почели да се описују појмовима надређености и подређености, а 

не егзистенцијалне међу-условљености. У поменутим опсезима постоји највећа 

опасност да се православни епископоцентризам преобрази у епископомонизам. Тада, 

наиме, као реакција се, по правилу, јављају различите тзв. харизматске („духовне“) 

димензије Цркве. Одређени духовници, старци, најчешће из монашких редова, 

позивајући се на своје, индивидуалне харизме, покушавају да преотму канонски 

ауторитет епископа и, тим пре, свештеника (пароха). Истинита је тврдња да 

„епископомонизам храни клирикомонизам и неизбежно изазива лаикомонизам“29.  

У животу и пракси Цркве још увек се, ипак, чува здраво поимање значаја епископа, као 

и свештеника, захваљујући осећају верних и њиховој простодушној везаности за 

предање. Колико ће то још опстати? Богословље, наиме, не успева да прати те сегменте 

живота Цркве, и нема изразите свести, нити налази, а понајмање артикулише јасне 

разлоге, који би потврдили место епископа и свештеника, као и њихов однос у Цркви 

данас. Уколико, пак, ти принципи не буду могли да се теолошки јасно и прецизно 

                                                           
26 Уп. Велики типик (устав црквени). Саставио протојереј Василије Николајевић, Београд, 19844, 

посебно одељке: „Како се дочекује Архијереј, кад посећује храмове по градовима и селима“, 260–261 и 

последње странице књиге „Служење Св. Литургије са Архијерејем“.  
27 Исто, 261. 
28 Овде се отвара велики проблем избора епископа и њиховог слања у одређену заједницу, који ће морати 

да се стави на дневни ред питања савремене православне еклисиологије, али та тематика превазилази 

оквире овог истраживања. 
29 С. Јагазоглу, „Криза саборности…“, цит, 79. 
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изразе, појавиће се питање сврсисходности тих служби. То ће посебно бити појачано у 

цивилизацији утилитаристичког егоизма (да ли је макар једна од тих служби сувишна, 

будући да њихово одржавање није финансијски оправдиво), што би могло имати 

несагледиве последице по теологију служби у Цркви30 и, уопште, по православну 

еклисиологију.  

 

 

3. Синтеза: неки практични предлози 

 

 

Теологија црквених служби директно је повезана са реалностима предања и ауторитета, 

али су управо те две категорије у савременом свету на најјачем удару и под озбиљном 

сумњом31. Сведочанство о епископу и свештеницима као духовним оцима и 

учитељима, о љубави као једином супстрату њиховог односа, што се треба преливати у 

све сфере епархијског или парохијског живота, остаће мртво слово на папиру, ако не 

заживи у поменутим црквеним ентитетима. Може се са приличном увереношћу 

устврдити да опстанак такозване евхаристијске еклисиологије (коју је теолошки 

артикулисао Николај Афанасјев32, али уз критичке опаске митрополита Зиуијуласа33) у 

највећој мери зависи од решења проблема односа презвитерске и епископске 

Литургије, односно од релације свештеника и епископа. Принцип евхаристијске 

еклисиологије, „тамо где је Евхаристија, тамо је и Црква“, потребује, дакле, додатна 

појашњења, која се тичу стриктног навођења обавезног присуства четири есхатолошке 

службе без којих нема Евхаристије, а тиме ни Цркве. То значи да се парохија не може 

назвати Црквом у пуном еклисиолошком значењу те речи.  

Како би се такво теолошко појашњење могло спровести у дело? Пут ка том циљу 

повезан је и са неким конкретним практичним реформским потезима. Само ћемо 

навести неке од њих, свесни да би се елаборација тих предлога морала поверити 

читавом телу Цркве и да би тражила дуготрајну анализу.  

Први би био васпостављање парохије као живе и реалне литургијске заједнице34 и њено 

блиско повезивање са епископом35. Парохије са огромним бројем номиналних верника 

умногоме паралишу евхаристијски етос Цркве. То је посебно евидентно у градским 

                                                           
30 Прва на удару је, чини нам се, ипак ђаконска служба. 
31 На сажет, али директан начин о томе сведочи C. Dotolo: „U krizi posredovanja autoriteta i načela tradicije 

se dakle dohvaća završetak predmodernog poretka obilježenog sviješću o stalnom odnosu s transcendencijom, s 

božanskim Bitkom“, Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religioznog traganja, KS, Zagreb, 2011, 23. 
32 Уп. Н. Афанасјев, Трпеза Господња, Цетиње, 1996, као и Н. Афанасјев, Црква Духа Светога, Вршац, 

2003. 
33 Уп. Ј. Зизијулас, Православље, цит, 42–44. 
34 Уп. Павел Евдокимов, 'Луда' љубав Божија, Хиландар, 1993. 
35 Најпре би у градским срединама могло да се покуша са праксом заједничких богослужења, 

архијерејских Евхаристија, у катедралној Цркви о великим празницима, или у конкретним парохијским 

Црквама посебних литургијских дана (црквена слава). 
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срединама, где се црквеност одавно преобразила у религиозност и где је свештеник 

одавно постао чиновник мртве ритуалистике, који сервисира индивидуалне религиозне 

потребе људи, који нису чланови његове евхаристијске заједнице, јер не учествују у 

њеном животу. Они, пак, који јесу стални чланови литургијске заједнице, пасивизирани 

су до анонимности.   

Други би неизоставно морао да подразумева драстично смањење епархија. Тиме би све 

црквене службе лакше повратиле своја изворна назначења. Питање финансијског 

функционисања дијецезе, ипак би морало бити и остати другостепено.  

Трећи корак, можда и најтежи, морао би бити усмерен ка преиспитивању актуелног 

начина постављања клирика и ка покушају да се у избору свештенослужитеља све 

озбиљније слуша vox populi. Тренутно, с обзиром на праксу избора епископа из 

монашких редова, овај трећи реформски потез могао би се протезати само на избор 

свештеника и ђакона, али би то био врло важан корак ка актуелизацији кинонијског 

начина постојања у које се православље заклиње. Сматрамо, наиме, да би се место и 

улога презвитеријума у саборном животу епархије могао васпоставити управо кроз 

процес битне умешаности презвитера у избор епархијског архијереја.  

  

 

Закључак 

 

Тема коју смо анализирали веома је актуелна, али и врло деликатна. Јасно је да проблем 

односа епископа и презвитера тек очекује дубоку анализу у савременој православној 

теологији36, а са њом у вези и евентуално преосмишљавање, својеврсни aggiornamento. 

Адекватно прилагођавање условљено је и унутарцрквеном ситуацијом и кризом 

служби, али и у односу на нове социо-политичке околности плуралистичког друштва. 

Изражавамо убеђеност да ће теологија Цркве бити у стању да из сопствених 

предањских ризница пронађе оне есхатолошке елементе који ће представљати сигурне 

ослонце за напредовање црквеног живота у новим и изразито изазовним тренуцима 

њене историје. Нека један предлог закључка буду речи о. Александра Шмемана, који о 

теми којом се ми бавимо, сасвим искрено пише у свом Дневнику. Ево како један 

православни свештеник и врсни теолог, након 30 година презвитерске службе, види 

свој однос са епископом:  

„Питам се … у чему је потреба да имамо Епископа, а са друге стране, са много дубљег 

нивоа који чини Цркву Црквом – зашто су они потребни и корисни? … Епископи су 

тврда стена и то у два значења те речи. У негативном значењу, стена је слепи ауторитет, 

страх, самоувереност итд и зато долази до проблема када треба изаћи на крај са живом 

Црквом. У позитивном значењу … они су потребни као стене. Њихов задатак је да буду 

носиоци конзервативизма у Цркви, у најдубљем смислу те речи, јер је Црква та тврда 

                                                           
36 Митрополит Зизијулас сматра да је „еклисиолошки статус парохије један од темељних проблема, како 

источне, тако и западне еклисиологије“. I. Zizioulas, L’essere ecclesiale, Qiqajon, Bose, 2007, 254. 
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стена. … Радити са епископима увек је тешко, али знамо да је у Цркви тешкоћа добра 

ствар и да „нама кроз многе невоље ваља ући у Царство“. Пошто сам провео живот са 

оваквим тешкоћама, верујем у епископе истом оном вером којом, упркос свему, 

верујем у Цркву“37.   

Непрекидно ткање личних односа у међусобном егзистенцијалном поверењу, са свешћу 

да су најодговорнији за животну силу Цркве – њену Евхаристију и да постоје једни 

ради других: у томе се сагледава однос епископа и презвитера (као и свих осталих 

служби у Цркви). Само на тај начин могуће је превладати савремена искушења 

православља: епископоминизам и презвитеријанизам. На том делу позвани су да 

сарађују хришћани свих простора, читаве екумене, јер „изми“ не познају 

конфесионалне границе.  

Овај семинар управо то чини у екуменском духу и зато организаторима још једном 

захваљујем на пруженој могућности да изнесем ова своја размишљања, а свима 

присутнима благодарим на академској пажњи и пастирској посвећености.  

  

                                                           
37 Дневник оца Александра Шмемана, Београд – Требиње, 2007, 233. Уп. и А. Шмеман, Наш живот у 

Христу, Христов живот у нама, Београд, 2007, 344–345. 




