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Abstract: Аутор, на основу савремених социоошких истраживања, разматра сам 
појам традиционални верник као и могућности касификације унутар ове ве-
ике групе чанова Цркве. У наставку се, из пастирске перспективе, анаизира 
онос између траиционаних верника и верних у ужем смису. Да и је тај онос 
компементаран, па она можемо а говоримо и о вери и о кутури, ии су пак 
ово веичине које се искучују и тако стварају напетост и озиан проем у па-
стирском рау и животу Цркве, а такође и реативизују резутате емпиријског 
истраживања реигиозности? Проем се етектује у окренутости траициона-
них верника ка прошости, а верних у ужем смису ка уућности, тј. ка Царству 
Божјем, те и се заатак пастирске суже састојао у преоријентисању првих.
Key words: кутура, траиционани верник, верујући у ужем смису, пастирска 
сужа, Царство Божје.

Увоне напомене

Ентузијазам је претпоставка сваке успешне уске еатности, тако а ни 
сужа парохијског свештеника није у томе изузетак. Са поетом, раошћу 

и чистом вером многи маи и тек рукопоожени свештеници започињу 
своју сужу, све ок конкретна парохијска ситуација не уе ставиа на 
озину проу понека и саму њихову веру. Не тако ретко могу се срести ис-
крени парохијски свештеници са нагашеним осећањем немоћи, езизаза 
и есмиса, јер они у својим парохијама на много тога наиазе, аи на веру 
најмање. Прииком савршавања крштења, венчања, опеа, многи о њих ће 
се више осећати као суженици, магови, још чешће као парани ковнови1 
међу уима који само и јева чекају а свештеник заврши „своје“, па а и они 
могу у наставку а урае „своје“, као носиоци оичаја и форме, чији саржај 
мао кога занима, а најмање и најређе ће се осећати као свештеници међу 
верујућим хришћанима. Овакве ситуације овое у питање не само свеште-
нички позив као такав већ и само свештениково уско остојанство. И он, 

• zorank62@gmail.com
1 Aračić, Pero, „Pastoralne vizije i pastoralna usmerenja“, BS LXX/3–4 (2000), 745.
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а и сви око њега, осећају се као ухваћени у копку, у којој се сви непријатно и 
есмисено осећају аи из које се нико не може извући. Непријатно је у њој, 
аи је ез ње незамисиво ии арем, још увек незамисиво.

Овакав незавиан уховни статус свештеника увои нас у ци овог огеа 
који се крије иза амициозног насова. Он се састоји у покушају теоошког 
разумевања неких еемената реигиозности правосавних грађана Срије. 
С озиром на такву почетну позицију, анаиза ће ити превасхоно пастир-
ска и имати у виу најпре Цркву, па тек она руштво. Поаци који ће ити 
коришћени су поаци Истраживања религиозности грађана Србије и њихов 
став према процесу европских интеграција које су током 2010. гоине спро-
веи Хришћански кутурни центар и Фонација Конра Аенауер на репре-
зентативном узорку о 1500 испитаника.

Појмовна оређења

Појмове вера и веровати ћу користити као синтетичке у њиховом јеван-
ђеском значењу укорењеном у саморазумевању Цркве2. Они су синтетички 
са социоошког становишта, јер поразумевају више иникатора који се за-
сено истражују и изражавају у емпиријским истраживањима. Најчешће се 
говори о пет имензија црквености3, и то: прихватања истина вере, реигијска 
пракса, прихватање мораних начеа хришћанства, живења вере у рушт-
ву и прихватање црквених структура. Ја ћу користити сееће иникато-
ре: реигијску и конфесионану самоекарисаност, реигијску праксу тј. 
учествовања у итургијским сарањима и реовно причешћивање. У том 
смису веру их могао а опишем као ефинитивно и апсоутно поверење 
у овапоћеног и васкрсог Сина Божјег Исуса Христа који позива све уе 
а уђу у зајеницу Новог Израиа, који је Црква, и а у њој зајено са руги-
ма преокушају, причешћујући се, живот Буућег Века, ок Христос поново 
не ође. Ии а ефинишем речима апостоа Пава а је „вера основ свега 
чему се наамо, потвра ствари невиивих“ (Јев 11, 1) из чега произиази и 
основна карактеристика вере а је она окренута ка уућим огађајима, а 
има есхатоошки карактер.

Појам кутуре ћу користити у његовом социоошком значењу као „начин 
живота појеинца у руштву ии руштвеним групама“4, као зајенички кон-
текст у коме живимо и у коме се разумемо и сарађујемо.

По траиционаним ии кутураним верницима ћу поразумевати оне 
који оржавају у мањем ии већем интензитету (ступњевита реигиозност) 
своју везу са Црквом, аи којима еимично ии у потпуности неостаје 
неки о навеених еемената вере, што је најчешће црквеност. Ко њих се, 
угавном, не може етектовати есхатоошко усмерење, већ окренутост ка 

2 Πέτρου, Ιωάννης, Χριστιανισμός και κοινωνία, Θεσσαλονίκη, 2004, 38–41.
3 Baloban, Josip, „Stupnjevita crkvenost današnjeg kršćanina: realnost i opasnost“, BS LXVI/2–3 

(1996), 405.
4 Giddens, Anthony, Sociologija, Zagreb, 2007, 22.
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прошости са еементима прироне реигиозности и реигиозности из 
претхоног периоа уховности. У сучају нашег, српског правосава, та-
кав тип уховности је најчешће заснован на уховности 19. века.

Категорију номинаних хришћана, чија се веза са Црквом најчешће сво-
и на ва ореа — крштење и опео, нећу у овој анаизи узимати у озир.

Траиционани верници кроз историју

Траиционане вернике у јеном руштву може а створи само већинска 
реигија, а нарочито ржавна реигија, и то кроз ужи проток времена у 
коме се ешава инкутурација оређених реигијских врености. О таквој 
врсти хришћана можемо а говоримо тек о 4. века. Ипак, и у претхоном 
периоу можемо етектовати назнаке таквог понашање у неисципинова-
нима ии у оним који изазивају нере како их Канонско преање именује.

Ако неки епископ ии презвитер ии ђакон ии који припаа киру ии аик 
немајући никакву тежу потреу ии нужну ствар а за уже време отсуствује 
из своје Цркве, него оравећи у своме грау не ође у три неена ана током 
три семице зајено на сарање, ако је кирик нека уе свргнут а ако је аик 
нека уе уаен о општења5.
Цитирани 80. канон Пето-шестог, труског саора из 691. гоине, који 

понава старији 11. канон Помесног саора у Сарики (Софији) из 343. го-
ине свеочи нам, аи и оређује и санкционише, границу црквене исци-
пине. Онај који ез неког посено важног разога не ође на три неена 
сарања треа а уе рашчињен, ако је кирик ио ког степена, а оучен 
о Цркве, тј. о причешћа, ако је аик. Црквени живот у цеини, а посено 
светотајински, има своју унутрашњу огику која се манифестује споашњим 
поретком. У том смису крштење престава преомну тачку у животу 
хришћана. Усов за крштење је ио покајање, тј. орицање о претхоног 
живота, и преиминарна вера као оговор на Божји призив. Такав — ога-
шени, започињао је перио катихизације оносно припреме за крштење. У 
Пасханој ноћи је оавано крштење као ново рођење и као света тајна уа-
ска у Цркву. Новокрштени је постајао чан Нароа Божјег (аик), свечано 
увођен на евхаристијско сарање и на Васкрс се по први пут, са својом но-
вом раћом и сестрама, причешћивао и затим наставао а кроз цео жи-
вот проуује своју веру учешћем у светотајинском животу своје, окане 
Цркве. Читав овај процес је поразумевао искреност и уеђеност, оносно 
веру, тако а је за рану Цркву, аи и о ана анашњег, тешко замисиво а 
се неко оровоно укања о евхаристијског сарања. Поовином ругог 
века свети Јустин Фиософ и Мученик описује у својој 1. Апоогији како у 

„ан „сунца“ ива на јеном месту сарање свих који ораве у граовима и 
сеима …“6. Ово сарање на једном месту је правио а осуствовање из не-
оправаних разога је еспореак који треа „ечити“.

5 Свештени канони Цркве, Београ, 2005, 185.
6 Ιουστίνος Φιλόσοφος και Μάρτυς, Απολογηταί, ΕΠΕ, Θεσαλονικη, 1985, 192.
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Четврти век, Миански еикт, Константиново ораћење, Теоосијево 
прогашење хришћанства ржавном вером, нове су и оучујуће тачке у 
аем развоју категорије траиционаних верника, јер оају још јеан, 
наае оучујући еемент, а то је руштвена корист која по правиу рађа 
ицемерје. Кроз све векове ицемерје је ио највећи и најопаснији противник 
хришћанства. Хришћанство тражи непрестани напор, непрестано пуњење 
форме саржајем7. Свако оустајање о тог напора значи претпоставање 
форме саржају, значи магијски, кутни приступ и значи повратак у стање 
прироне реигије, у стање прироног многооштва, веру у формуу и о-
ре сам по сеи, ритуаизам који као сенка прати хришћанство и пратиће 
га о посењег ана. Црква је кроз векове јасно увиђаа ту опасност и про-
тив ње се ориа на начин који смо моги а уочимо у поменутом 80. канону 
Труског саора, а то је а непрестано истиче шта је правио а шта изузетак. 
Она никаа није оациваа ио коју категорију верних ии маоверних 
аи ника, сем посењих векова, није све врсте верника овоиа у исту 
раван. Јасно је ставаа о знања који су то, с јене стране, греси који не-
кога овајају о Цркве у коју он може а се врати искучиво посе искреног 
покајања; то су тзв. греси на смрт — уиство, преуа, апостасија. С руге 
стране, грех у погеу практиковања црквеног живота је поменута граница 
о три неене итургије неприсуствовања и непричешћивања. Посе тога 
је верник сам сее изопштио из Цркве.

Промене и заорав ових суштинских ставова је наступио, претпоставам, 
у периоу нереовног парохијског црквеног живота (16, 17. и 18. век) и 
преацивањем акцента са јеванђеске вере и са црквених верника (који су, 
свакако, увек у мањини) на конвенционану веру и траиционане вернике. 
Куминација таквог типа уховности наступиа је у 19. веку, а 20. век је већ 
онео нове, пре свега теоошке токове и на Истоку и на Запау. Теоогија 
изази из свог, како је то говорио о. Георгије Форовски, „вавионског роп-
ства“ и вера као онтоошка категорија, као чињеница живота и суштинског 
ичног опрееења је поново у првом пану. Та се вера, пошто је јеванђеска, 
неминовно манифестује реовном црквеношћу и реовним причешћивањем.

Овакво макроисторијско сагеавање типова уховности има своје огро-
мне неостатке. Тешко а је оно у етаима тачно, аи у карактеристичним 
суштинским акцентима, јесте. Већина наших парохијских, пре свега, гра-
ских цркава већ има у посење ве еценије изграђено маоројно, аи, 
ипак, чврсто, евхаристијско језгро које сачињавају верни који се по живењу 
своје вере све више разикују о траиционаних верника. То никако не зна-
чи а је „унутра“ иеано а „споа“ оше, већ је то само разиковање онога 
што је примарна рига Цркве и ешава се унутар Ње, о онога што је, ар за 
Цркву, секунарно и ешава се изван.

7 Шмеман, Аексанар, Историјски пут Православља, Цетиње, 1994, 229.
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Веровање у бројкама

Поред свих специфичности, судећи према резултатима истраживања ре-
лигиозност грађана Србије показује, нарочито током две последње деценије, 
приближавање и уклапање у опште европске тенденције. „Угрубо говорећи, 
30 посто Европљана и даље је релативно одано својим црквама, других 30 
посто живе своје животе готово потпуно изван њихових граница. Шта је 
са групом у средини?“ пита се енглески социолог Грејс Дејви (Grace Davie)8.

Погледајмо какви су резултати најновијих истраживања Хришћанског 
културног центра и Фондације Конрад Аденауер поредећи их, тамо где је 
могуће, са резултатима Европског истраживања вредности у Србији из 2008. 
године.

Самодекларисана религиозност — Верујем да Бог постоји — 63,3 посто, 
Европско истраживање вредности — 80,5 посто;

Без обзира на то да ли иде или не у цркву испитаник за себе може рећи 
да је: (ХКЦ) религиозна особа — 76,8 посто;

Православна конфесионална идентификација — 78,3 посто, Европско 
истраживање вредности — 86,7 посто;

Хришћански културни центар

Испитаник за себе може рећи да је:
Уверени верник и прихвата сва учења вере 27,2%
Религиозан, али не прихвата све што га сопствена вера учи 17,1%
Традиционални верник, учествује у обредима, поштује 
обичаје али није активан у својој религијској заједници 36,9%

Индикатори религијске праксе

Учесталост 
посећивања цркве

Хришћ. култ. 
центар

Европско истр. 
вредности

Више пута недељно 4,1% 1,6%
Једном недељно 8,7% 5,8%
1–2 месечно 16,2% 13,8%

Учесталост посете недељној 
литургији/миси

Хришћ. култ. 
центар

Европско истр. 
вредности

редовно 9,8%
1–2 месечно 7,3%
Неколико пута годишње, о 
великим празницима 40,9%

Никад 42%

8 Davie, Grace, Religija u suvremenoj Evropi, Zagreb, 2005, 173.
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Испитаник се причешћује: а — 36,7%; не — 40%.
Укоико исмо жееи а о навеених иникатора нагасимо појеине 

раи формирања опште сике, она и то ии сеећи:
учешће у литургији, закучно са 1—2 месечно, што смо виеи а је оња 

граница — укупно 17,1%; некоико пута гоишње — 40,9% што и оговарао 
категорији траиционаног верника и 42% — ника — номинани хришћани.

Уверени верник и прихвата све што учи његова вера — 27,2%, траици-
онани верник — 36,9%.

Жеећи а извучем не закучак, већ само утисак из ових поатака који 
ће свакако још ити анаизирани, јесте а, што се тиче категорије верних 
како смо је ефинисаи, не можемо ити незаовони. Око 20 посто испи-
таника које по екисиоошким критеријумима можемо сматрати вернима 
у ужем смису те речи је веики проценат. Сваконевно пастирско иску-
ство говори о оста мањем проценту. Аи оно што треа нагасити је а се 
аш у овој категорији вии напреак и у њој и мого а се разреши питање 
ревитаизације реигије и реигиозности у Срији. То јесте стварност, она-
ко како то Мирко Багојевић нагашава, не спектакуарна, аи виива и 
мерива, пораста учешћа у итургијском животу Цркве9.

Преки са траицијом

Да се поново вратимо траиционаним верницима и њиховим изгеима 
у уућности. Укоико се посматрају угорочни конфесионани тренови 
у Европи, константан пораст еежи само неприпаање нијеној вероиспо-
вести. Непрестано расте рој оних који се изјашњавају а су ез конфесије. 

„Укоико се тачније осмотре оноси на запау, оија се утисак а тамо не 
оази о панираног потискивања, већ о спонтане ерозије хришћанских 
траиција“10. Европа све мање верује, аи не уопште, она не постаје атеистич-
ка, већ све мање верује на траиционаан начин. Веровање без припадања 
како и то изразиа Грејс Дејви.

Према Даније Леже (Danièle Hervieu-Léger) запана руштва су „амне-
зијска руштва“, руштва кратког памћења уопште, па и кратког реи гијског 
памћења. Како овај вро утицајни савремени социоог реигије сматра, о 
овога је ошо зог саења ве кучне институције које су ие преноси-
оци коективне свести у траиционаном аграрном руштву и то су: поро-
ица и парохија11. „Obitelj gubi mnoge svoje funkcije, odgojne i socijalizacijske, 
a župa gubi svoju funkciju sabirnice kolektivne svijesti lokalne zajednice“12. Раз-
ози томе су многоројни, аи је основни а у ураним среинама чак ни 

9 Багојевић, Мирко, „Ревитаизација реигије и реигиозности у Срији: стварност ии 
мит?“, Философија и друштво 2 (2009), 105.

10 Kaufmann, Frany-Xaver, Kako da preživi kršćanstvo?, Zagreb, 2003, 9.
11 Hervieu-Léger, Danièle, Religion as a Chain of Memory, New Brunswick – New Yersey, 2000.
12 Črpić, Gordan, „Crtice o stanju i perspektivama svećenika u društvu“, BS LXXX/3 (2010), 787.
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пороица, а још мање парохија функционишу као зајенице, гуећи своје 
афективне имензије. На ову мисао наовезује се и Дејвијева, која постава 
некоико моеа који могу опринети разумевању преношења реигијског 
сећања у овако описаном амнезијском руштву13, а то су: а) заступничко 
сећање; ) несигурно сећање; в) посреовано сећање; г) атернативно сећање 
и ) естетско, симвоичко сећање14.

Као што се може приметити, сва тумачења користе појам сећање и сва 
су, ез изузетка, окренута ка прошости и прошим вреностима у чијем 
чувању и преношењу се разуме и тумачи реигија. Не треа изгуити из виа 
а социоог реигије посматра реигијске феномене са становишта рушт-
ва, а не верности ии неверности у оносу на изворну реигијску поруку. У 
оваквом кучу тумачења, уога свештеника је а уе професионани за-
ступник и посреник свих разичитих, поменутих врста сећања. Зајеница 
о њега очекује а оро и професионано оава поверену му заступничку 
уогу на корист и оржање саме зајенице.

Како исмо и а и исмо овакве ставове моги а конкретизујемо у на-
шем, српском животном контексту?

У српском руштву још увек се може етектовати сапостојање еемена-
та премоерности тј. траиционаног руштва, затим моерности, на коју 
се, посено ко мађих генерација, наовезују еементи постмоернитета. У 
реигијској сфери се то манифестује као постојање разичитих ментаитета 
и разичитих типова уховности на истом месту, тј. у истој парохији, што 
усожњава пастирски ра. Иако је хришћанство увек истоветно у својим 
суштинским темама оно неће ити исто живено у премоерном и рушт-
ву моернитета15. У том смису можемо разиковати ве основне параигме 
у функционисању разичитих руштвених група, па и црквене зајенице — 
ауторитарну и емократску.

Ауторитарна параигма је многовековни начин оржавања и функцио-
нисања руштава позивањем на оређене ауторитете. Њена ефикасност се 
темеи на моћи оређеног ауторитета — оца у пороици, монарха, кира, 
Бога на неу. Вро често су ови ауторитети у свести уи поупираи јеан 
руги. Како сматра Grubišić16, за ову су параигму карактеристична три 
оеежја, ез озира на то које сегменте руштва прожима: моноог, моно-
по, моноитност. Ово су иа оеежја свих траиционаних руштава аи 
такође и комунистичке ваавине.

Демократска параигма је резутат моернизације руштва која је ко нас 
прекинута оаском комуниста на васт, аи је о евеесетих наставена 
све о анас. Њене карактеристике су остојанство уске ичности, ијаог, 

13 Опширније в. н. д.
14 Davie, Grace, Religija u suvremenoj Evropi, Zagreb, 2005.
15 В. Jukić, Jakov, Lica i maske svetoga, Zagreb, 1997, 501–508.
16 Grubišić, Ivan, „Hrvatski katolicizam: vjera ili običaj?“, BS LXVI/2–3 (1996), 362.
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пураизам ит. Занимиво је а Grubišić17 ауторитарну параигму назива 
прироно-реигијском, а ругу хришћанском, иако се оично сматра а је 
орнуто. Процес моернизације овои о превасти појеинца на рушт-
вом, инивиуаног на коективним, што се све манифестује и у реигији. 
Инивиуани, соони изор све више оноси превагу на траицио-
наним еементима припаања. Друштва моерности се зог тога називају 
и посттраиционаним руштвима18 управо зог овог момента сооног 
изора који се више не осања на траицију.

Посе ових општих назнака, могу рећи а се и ко нас стање реигиозно-
сти, ии је ое а саа употреим појам вере, развија на сичан начин. Вер-
ни у ужем смису, чији је рој маи (јер оровоност не може ника ити 
оухватна као принуа) аи је ипак у порасту, које иентификујемо у свакој, 
угавном граској парохији, су сооним изором уверени хришћани који 
практикују и живе своју веру у оквирима емократске параигме. Ко тра-
иционаних хришћана, поре тог карактеристичног еемента уховности 
проших времена, најчешће неостаје овај пресуни еемент ичног изора 
и опрееења. У усовима оваквог развоја моерности која преази у по-
смоерност чини се а је све мање простора за траиционане вернике и 
они ће се, вероватно, кретати ии ка номинаним верницима ии ка верни-
ма. Осим тога, све је мање свештеника који су спремни а уу носиоци и 
преносиоци национаног, фокорног и оичајног. Они жее а уу свеш-
теници живих хришћанских зајеница а не заступници прошости. Своју 
веру оживавају као окренуту есхатону а не прошости. На тој реацији 
се већ огађају тензије, а могуће је а се оне још и проуе и интензивирају, 
јер се такав став свештеника може оживети о стране траиционаних 
хришћана као изаја Правосава, српства и с. Аи у супротном и Црква 
у својој пуноћи иа жртва јеног таквог траиционаистичког аи ежи-
вотног хришћанства. Траиционани верници, у сваком сучају, остају и 
проем и изазов за пастирску еатност.

Вера и кутура; помирење пре опасношћу

Ни теоог ни социоог реигије нису пророци. Немогуће је превиети 
како и куа ће се руштва, а са њима и наше српско руштво, кретати с о-
зиром на смисао за хумор који историја показује, па се огађаји као по пра-
виу овијају управо онако како нико не очекује. Питање које поставам 
(а оговор ће ујено посужити и као закучак огеа) је сееће: могу и 
се вера и кутура, у оику у којем су вековима постојае, ипак помирити 
пре опасношћу нестанка ое? Позитиван оговор на ово питање, и то не 
као могућност већ као императив аје Марчео Пера (Marcello Pera) у својој 
књизи „Зашто се морамо звати хришћани“19. Тежини ауторових ставова о-

17 Исто.
18 Giddens, Anthony, Последице модерности, Београ, 1998, 105 и ае.
19 Пера, Марчео, Зашто се морамо звати хришћани, Београ, 2010.



 Саорнос 5 (2011) [119–129]|127

приноси и увоно писмо актуаног папе Бенеикта XVI. Аутор говори о 
помирењу катоичанства и иераизма, чије уто непријатество траје 
већ уже о јеног века20, пре опасношћу о трећег, а то је постмоер-
ност која својим реативизмом и нарцисоиношћу прети, како се то неки-
ма чини, а разори само руштво, а свакако а ефинитивно раскине о 
саа препознативе везе између хришћанства и кутуре, прекорачујући и 
искорачујући изван контекста какве такве хришћанске кутуре. „За мађе о 
35 гоина, чини се, цркве су изгуие сваку вероостојност“21. У суштини и 
Пера, као и многи руги аутори, констатује озину кризу европских руш-
тава које је постмоерност израз и манифестација, а она се у помањкању 
свих ругих срестава поново посеже за хришћанством о кога се „очекује 
еовање које и стаиизовао кутуране и моране оријентире“22. „Европа 
је у стању транзиције; гуи се јеан систем а нема оговарајуће замене“23. Из 
овог разога Пера сматра а се иераи морају изјашњавати као хришћани, 
аи а то, истовремено, не значи а морају а верују24.

Разичити називи нам помажу а их разикујемо: хришћани по вери су 
јени, а хришћани по кутури руги; ии сееници Христа и они који се 
иве хришћанској поруци; ии, још јеноставније верници и световњаци. 
Међусоно се разиазе, аи и јени и руги верују, у техничком смису имају 
јену вероисповест25.

И опет смо, само на руги начин, оши о кутураних верника26, у овом 
сучају као поитичке неминовности. Наиме, укоико Европа миси а пре-
живи пре реативизмом, мутикутураношћу, исамским фунамента-
измом она се мора сетити свог хришћанског порека, па макар то ио и 
у поитичком смису. Можа и ова неосимфонија са савременом ржавом 
поново онеа ројке и утисак световне моћи аи и засигурно зауставиа 
развој онога што смо означии као верне по уверењу.

Христос својим сееницима није оећао светску саву већ животне 
тешкоће аи и а ће ити с њима о свршетка века. Аи каа Он поново 
ође, хоће и наћи веру ии ће наћи само оичаје и траицију?

20 В. Jukić, Jakov, Lica i maske svetoga, Zagreb, 1997, 369–395.
21 Davie, Grace, Religija u suvremenoj Evropi, Zagreb, 2005, 75.
22 Kaufmann, Frany-Xaver, Kako da preživi kršćanstvo?, Zagreb, 2003, 77.
23 Davie, Grace, н. д., 173.
24 Пера, Марчео, н. д., 56.
25 Н. д., 58.
26 В. Ζουμπουλάκης, Σταύρος, Ο Θεός στη πόλη, Αθήνα, 2002. и Ζουμπουλάκης, Σταύρος, Χρι

στιανοί στον δημόσιο χώρο, Αθήνα, 2010.
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Traditional Believers as Pastoral Problem and Challenge

Upon contemporary social researches the author considers the very concept of 
traditional believer along with a possibility of classification within this vast 

group of the Church members. In what follows, the relation between traditional 
believers and the believers in more narrow sense is being analyzed from pastoral 
prospect. Is it complementary and hence can we talk about faith and culture, or 
they are only magnitudes that exclude each other and thus make tensions and 
serious problem in pastoral work and Church life, making in that way the results 
of empirical research of religionness relative? The problem is detected when the 
believers turn themselves towards the past, while the believers in more narrow 
sense do so towards the future, it is to say towards the Kingdom of God, employ-
ing the pastoral work to reorient the first group.

Key words: culture, traditional believer, believer in more narrow sense, pasto-
ral work, the Kingdom of God.
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