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Књига кој у предс тав љамо је
зап раво врс та упутс тва за обра
зовни прог рам „Центара за дру
штвено-политичко усавршавање
хришћана“ који се појавио у СР
Немачкој педесет их год ина 20.
века и који је преношен путем
школа тј. курсева у неколико
тамошњих дијецеза. Циљ је био
да се широк и слојеви становни
штва упознај у са соц ијалним
учењ ем Римок атоличке црк ве,
али и знањима о друш твеним,
економским и поли т ичк им пи
тањима. Жељ а је била да се оспо
собе појед инц и – да у различи
тим друш твеним структ урама
доп ринес у реша ва њу соц ијал
них проблема и успос тав љању
праведнијег друш твеног порет
ка у вид у израза хришћанске
од говорнос ти.
Пос ред и је модел који је Ри
мокатоличк а црк ва пон уд ила у
јед ном дру ш твено-историјском
кон
тек
с ту и ко
ји је имао успе
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ха, што само по себи не значи да
је примењив у неко друго време
или у не
ком дру
гом дру
ш тву.
Ипак, пот ребно је обрат ит и па
жњу на ово изд ањ е.
У књизи је уочљиво неколи
ко де
ло
ва. Увод
ни део ба
ви се
појмом соц ијалног учењ а Римо
католичке црк ве и глед ањ а на
људски суж ивот објашњеног „у
светлу хришћанског От к ривењ а“
тј. односа друш тва према спа
сењу. Даљ е, размат ран је однос
црк веног налога спасењ а и по
лит ичког деловањ а. У том сми
слу је изнет став да иако Исус
није дао образац за друш твено
уређењ е, хришћанска порука
ипак сад рж и „опш те оријент ире
и смернице за смис лено облико
вањ е полит ичког уређењ а“, јер
хришћанска вера има очиглед
ну друш твен у димензиј у, али без
„полит изац ије вере“ или „клери
кализац ије полит ике“. Потом је
обрађена тема Хришћанс ко От
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кривење као идеја водиља у обра
зовању полит ичког уређењ а, али
је изнет и став да не треба апсо
лут изоват и полит ичке циљ еве,
ма како значајно они деловали.
У нас тавк у су описани Центри
за друштвено-политичко усавр
шавање хришћана и на
чин њи
ховог деловањ а. Рад Центара је
осмиш љен са идејом да пос тоји
кон т ин у и ра но изу ча ва њ е током
дужега раздобља. Стога су школе
устројене тако да се сис темат ич
но проу чавај у одређене теме у
нас тавним цик лусима који тра
ју до две год ине, да би они који
ће се бавит и сложеним друш тве
ним питањима стек ли добро уте
мељ ена знањ а. Сам и Центри су
током неколико десе тлећа по
стојањ а имали успоне и падове,
па је тако током шездесет их њи
хов рад замро, али је и обнов љен
осамдесет их год ина 20. век а.
Посебно разра ђен и део у
књизи предс та в ља нас тавн и
план сас та в љен од се д ам це л и
на, који је у више наврата пре
ра ђиван у скла д у са обра зовн им
иск ус тви м а, као и промена м а
у друш тву и Црк ви, али га обе
ле ж а ва и дос лед ност ка д а су у
пи та њу сре д иш ње теме. Иако
нас тавн и план обезбеђу је јед ин
ственост де лова њ а, устројен је
тако да може да се прилаг од и у
за вис нос ти од трен ут н их услова
у сред ин и за кој у се школа орга
низ у је. Он се сас тоји из теориј
ског, у којем се обра ђу је соц и јал
но учењ е Ри мок ат ол ичке црк ве,

и практ ичног дела, у којем је те
жиш те на мог ућ им облас тим а за
дру ш твено де лова њ е и при мен у
тог учењ а. Ово изд ањ е, које се
поја ви ло и на ћи ри л иц и и на ла
тин иц и, заок ру жено је избором
ли т ерат у ре о соц и јалном учењу
на нем ачком језик у.
Намера изд авача је била да
објав љивањ ем ове књиге под
стакне разговоре о модел у који
је имао утицај на развој немач
ког друш тва, са идејом да доп ри
несе „опш тем добру и под изању
нивоа друш твене свес ти у Срби
ји“. Обзиром да се у пос ледњих
неколико год ина у више навра
та говорило о соц ијалном учењу
Црк ве и већем учешћу веруј ућ их
у решавању друш твених питањ а,
ова књига би могла да буде од ко
рис ти – не само црк вама и вер
ским заједницама – уколико бу
ду организовани слични курсеви
који би били прилагођени савре
меним друш твено-полит ичк им
приликама у Србији.
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