
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Курсеви на српском језику на Санкт 
Игнатиос колеџу 
 

 

 
Библијска Егзегеза 
Свето Писмо је један од најстаријих исказа вере и теологије Цркве. Међутим, управо због чињенице 
да је то древни текст и да су од момента писања до данас прошли векови, често га је тешко разумети. 
Разумевање поруке библијског текста је нарочито тешко неискусном читаоцу. Стога, није довољно само 
читати текст – читалац га мора разумети. По речима Господњим: „Који чита да разуме“ (Мк 13:14). Да би се 
ово постигло, потребно је знати на који начин протумачити Свето Писмо. 

Сврха овога курса је да полазници истраже како читати и разумети Свето Писмо. Током овог курса 
полазници ће стећи основна знања о томе шта је Библија и која је њена улога у Црквеном животу 
и предању. Научиће основне методе тумачења (тј. како приступити тексту) њиховом применом на 
конкретним примерима из Библије. Осим тога, упознаће се и са историјом тумачења библијског текста 
(како отачком, тако и савременом). 

Више информација о курсу (на енглеском језику): https://www.sanktignatios.org/biblical-exegesis-serbian-orthodox-
church/ 

Пријавни формулар: Енглески | Шведски 

 
Литургијско богословље 
Курс Литургијског богословља има за циљ да упозна студенте са основама Православног богослужења и да 
их уведе у познавање символичких богослужбених радњи и молитава. За православне, Света Литургија 
представља средиште духовног живота и вечни извор богословља, те, управо због тога, бива предмет 
посебног интересовања верника. Разумети Свету Литургију значи схватити смисао доласка Сина Божјега у 
овај свет, а када то разумемо и схватимо, онда смо на правом путу обожења и успињања у „Благословено 
Царство...“, из тих разлога, цео први семестар биће посвећен тумачењу Свете Литургије, уз помоћ 
историјске и егзегетске теолоше методологије. 

Други семестар има за циљ упознавање студената са дневним богослужбеним циклусом, типиком и 
богослужбеним књигама. С обзиром на то да овај семестар прати хронологију великопосних, а касније 
и пасхалних богослужења, предавања ће бити усклађена са реалним временом у коме се служе ове 
специфичне службе. Задатак предавача биће да уведе студенте како у начин практичне примене типика 
тако и у тајанствени богословски смисао овог богослужбеног поретка. 

Више информација о курсу (на енглеском језику): https://www.sanktignatios.org/liturgical-theology/  

Пријавни формулар: Енглески | Шведски 
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Српско православно појање са црквенословенским језиком 
Српска православна црквена музика припада групи појања произашлих усменим преносом из византијског 
појања. Предавања организована у оквиру курса даће увид у теоретски аспект појања, укључујући историју 
појања, основне информације о литургици, типикону и црквенословенском језикуом.  
 
Полазници ће учити како да читају нотацију која се односи на транскрипцију појања, фиксне и покретне делове 
служби и детаљно изучавати начин и дикцију читања током служби. Такође, акценат ће бити на унапређењу 
општих гласовних способности, као и правилном читању, изговору и разумевању црквено-словенског језика.  

Више информација о курсу (на енглеском језику): https://www.sanktignatios.org/serbian-orthodox-chant-with-
church-slavonic-language 

Пријавни формулар: Енглески | Шведски 

 
Православна агиологија: Диван је Бог у светима Својима (Пс. 68:36) 
Један од најважнијих елемената формирања православне теолошке традиције, посебно њеног литургијског 
живота, представљају наративи о светитељима и сакупљање њихових биографија. Те су приче утицале на главне 
литургијске елементе, као што су химнологија и иконологија, инспиришући истовремено и свештенство и лаике.  
 
Овај курс тежи да проучи како су агиографски текстови и наративи коришћени у оквиру црквених заједница, са 
посебним фокусом на како ти текстови мотивишу и утичу на духовно  узрастање у вери. Током курса полазници 
ће моћи да науче како да  идентификују различите форме агиографских наратива, с посебним освртом на 
мучеништво (сведочанство), моралност (етику) и духовни раст (метаноју).  

Више информација о курсу (на енглеском језику): https://www.sanktignatios.org/orthodox-hagiology/ 

Пријавни формулар: Енглески | Шведски 

 
Санкт Игнатиос колеџ, образовна институција Санкт Игнатиос фолкхогсколе (folkhögskola), нуди широк 
избор курсева из области теологије и студија религије. Циљ Санкт Игнатиоса Колеџа је да омогући 
полазницима да развију неопходне вештине учећи о себи, својој и другим традицијама, како би били у 
могућности да дају пуни допринос својим црквама и шведском друштву.  
 
Сви наведени курсеви се организују на даљину уз повремене сусрете.  
Предавања се реализују на српском језику. 
Tемпо учења: 50% недељно 
Административна такса по курсу је 400 круна по семестру. 
Организатор курсева: Sankt Ignatios folkhögskola 

 
       
Пријављивање у току! 
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