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Предговор

Новозаветна наука се бави проучавањем новозаветних тек
стова. Нови завет представља збирк у ранохришћанских
списа који су у ток у првих неколико векова хришћанске ере
сак упљени и обједињени у један канон Светог писма Новог
завета. Нови завет je доживео специфичну рецепцију на два
поља живота, која су се у великој мери прожимала. Са једне
стране, он је примарно књига Цркве. Црква је та која је ове
текстове изнедрила и у њима препознала аутентичан израз
своје вере. Новозаветни текстови су у Цркви одувек заузи
мали посебан положај. Они су надахњивали теологију, веру,
молитву, песништво, подвиг и дубоко утицали на формирање
хришћанског идентитета. Са друге стране, Нови завет је ли
терарна баштина људског духа и култ уре, једна од најчитани
јих и најчешће тумачених књига у историји. Они су неот уђиви
део култ урне баштине човечанства, култ урни споменик ан
тичке књижевности и генератор људског стваралаштва кроз
векове. Тако новозаветни текстови до дана данашњег надах
њују многа уметничка достигнућа сликарства, вајарства, му
зике, књижевности, позоришта, филма. Религијски и естет
ски новозаветни израз дубоко је урезан у култ урни идентитет
народā широм света. Сходно томе, изрека блаженог Јерони
ма: „Не познавати Писмо значи не познавати Христа“ (Igno
ratio scripturarum ignoratio Christi est) могла би се допунити
констатацијом да не познавати Писмо значи не познавати
свој сопствени култ урни идентитет, своје корене, на крају не
познавати самога себе и свет у коме живимо. Без познавања
библијских текстова Старог и Новог завета немог уће је раз
умети многе историјске процесе, многа уметничка достигну
ћа, многе теолошке спорове са озбиљним култ уролошким по
следицама... Историја човечанства у великој мери је историја
учинка библијских текстова. Да би се ти учинци вредновали
и из њих понешто научило неопходно је најпре познавати са
држај библијских текстова, као и процесе њиховог тумачења
и рецепције кроз историју.

Поље интересовања уводне новозаветне науке протеже
се на текстологију, историју и књижевност. Први том Основа
новозаветне науке, под насловом Увод у Нови завет, почетак
је једног ширег пројекта, који има за циљ да српској читалач
кој публици пружи основне увиде у стање савремене уводне
новозаветне науке, и представља нек у врсту пролегомене за
томове који следе: Основе новозаветне науке II: Библијска
ерминевтика Новог завета и Основе новозаветне науке III:
Свет Новог завета. Приложена књига је осмишљена као те
олошки увод. Такав приступ примерен је захтевима самих
библијских текстова, који желе да буду читани као теолошки
текстови, као сведочанства историјског деловања Божијег у
личности Исуса Христа. Сви текстови Новог завета на овај
или онај начин говоре о овом догађају: они проповедају је
динствену Божију иницијативу која се одиграла у Христовој
личности и њене последице по постојање и смисао света и
човека. Истовремено, они желе да ојачају већ постојећу веру
раних хришћанских заједница, односно да призову вери оне
који нису у Цркви. Циљ приложене књиге ја да сваком заин
тересованом читаоцу буде уводни и пропратни приручник
приликом читања самог Новог завета. Новозаветни текстови
су древни, антички текстови, написани у конкретним исто
ријским условима који данашњим људима мог у бити страни
и непознати. Тај моменат страности и непознатости Библије
често отежава разумевање текстова. Стога је за свако читање
Новог завета са разумевањем неопходно упућивање у основ
не карактеристике света у ком он настаје и проблеме везане
за текст. У приложеној књизи биће изнети научни проблеми
и резултати савремене новозаветне науке.
Сек ундарна литерат ура из области новозаветне науке на
лази се у експанзији. Сведоци смо хиперпродукције литера
туре на све теме везане за библијска истраживања: нити мање
по обиму књиге, нити више људи који се њоме научно баве. У
овој књизи упућивања на сек ундарну литерат уру сведена су
на неопходни минимум, пошто постоји низ других прируч
ника из увода у Нови завет који су доступни српском чита
оцу, као и мноштво литерат уре у електронском облик у. Оп
ширно су приложени мање доступни подаци о патристичким
коментарима на поједине књиге, док је од мноштва едиција

коментара на Нови завет егземпларно наведен само одгова
рајући том из ЕКК (Evangelisch-Katholischer Kommentar) на
немачком и AncB (The Anchor Yale Bibel Commentaries) на ен
глеском језик у.
Књиг у посвећујем првенствено својим студентима теоло
гије, али се надам да ће она бити корисна свима који желе да
се ближе упознају са околностима настанка Новог завета, ко
ји је, као други део канона Библије, темељ нашег црквеног и
култ урног идентитета.
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Увод у Нови Завет

1. Увод
1.1. Потребност, задатак и циљ уводне научне дисциплине
Збирка 27 новозаветних књига
Еванђеља
4

Дела
апостолска
1

Посланице

Откривење

21

1

Нови завет је збирка 27 ранохришћанских списа који су на
стајали у периоду од око 70 година (од 50. до 120. године по
сле Христа). Писани су широм Римске империје (од Сирије,
преко Мале Азије и Грчке, до Рима) и потичу од различитих
аутора, како јудеохришћана тако и хришћана из незнабоштва.
Сва три момента – релативно дуг временски период, широка
географска распрострањеност, различитост ауторства – вео
ма су важни за разумевање светих текстова хришћанске Цр
кве, који су накнадно сак упљени у канон Новог завета:
1) Временски период у ком настају новозаветни списи ни
је дуг, нарочито када се има у виду период настанка и сак у
пљања старозаветних списа. Међутим, период у ком настају
ови списи био је веома значајан, штавише критичан за хри
шћанску Цркву и њен положај у свет у у ком настаје и делује.
Смрт и васкрсење Христово, почетне недоумице код ученика,
почетак проповеди васкрсења Христовог, мисија која почиње
у Јерусалиму и стиже до Рима и разни теолошки и црквени
проблеми који су је пратили, апостолски ауторитети и њихов
нестанак са историјске сцене, проблеми са којима се сусре
ћу црквене заједнице у хеленистичком свет у – ови и многи
други елементи били су карактеристични за период у ком на
стају новозаветни списи. Сви они се, на овај или онај начин,
баве темама које су заок упљале верујуће црквене заједнице.
Ти проблеми су у великој мери били условљени историјским
тренутком у ком се Црква налазила.
2) Такође је битна чињеница да новозаветни списи наста
ју на просторима готово целок упног тада познатог света. За
разумевање једног новозаветног списа важно је знати место
његовог настанка (нпр. Коринт, Солун), пошто су теме које се
обрађују често локалног карактера, а тек сек ундарно, из на
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чина на који их поједини аутори обрађују, може се извести
њихов општи теолошки карактер.
3) Новозаветне списе Црква сагледава као надахнуте јед
ним Духом Божијим, при чему се, међутим, у њима налазе те
олошки изрази различитих људи, који су у своје списе уткали
сопствени, лични доживљај вере, лична иск уства и иск уства
својих црквених заједница. Сваки новозаветни спис је акт уе
лан за своје време и изражава теолошку одговорност историј
ског, просторног, личног и црквеног тренутка у ком настаје.
Предмети којима се бави уводна наука су следећи:
1) Канон (историјат и теологија)
2) Обрада појединачних списа кроз призму следећих тема:
а) Структ ура текста
б) Питање ауторства списа
в) Место и време настанка списа
г) Реципијенти (адресати)
д) Литерарни интегритет текста
ђ) Предања и извори интегрисани у спис
е) Теолошка порука, акценти у спису

1.2. Теолошка релевантност Увода у Нови завет
Библијска теологија се бави теолошким појмовима, формула
цијама и мислима, онако како се они јављају у библијским тек
стовима. Основно питање које се поставља када су у питању
библијске уводне науке је следеће: да ли је библијска исагоги
ка (од грчке речи „εἰσαγωγή“) теолошка дисциплина, тј. у ко
ликој мери познавање, прик упљање и систематизација увод
них тема доприноси теологији као пок ушају изражавања вере
у појмовним, рационалним категоријама? Од одговора на ово
питање зависи легитимност и потребност бављења уводним
темама у оквиру теолошких студија. Тек са успостављањем
једне живе и динамичне везе између уводних наука, тумачења
Новог завета и теологије може се уводним темама дати сми
сао, уколико оне не треба да представљају циљ самима себи.
Да би се дошло до историјско-теолошког контекста но
возаветних списа потребно је одредити околности у којима
они настају, као и околности у којима настаје канон Новог
завета. На пут у тражења историјско-теолошког контекста
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новозаветних текстова незаобилазна је историјско-критич
ка метода, која пок ушава да сагледа текстове у конкретној
историјској сит уацији у којој они настају. То конкретно значи
да теологија никада није била безвременско-ванпросторни
апел, већ се мора поћи од тога да теологија на известан начин
израста из конкретног историјског контекста. То израстање
подразумева историјску условљеност текстова, као и одређе
ни развој у смислу људског усвајања божанске истине и изра
жавања откривењских чињеница. Ово је евидентно у самим
новозаветним текстовима. Неколико примера из теолошке
тематике Новог завета мог у да потврде ову тезу:
1) Обрезање (περιτομή) као богослужбено-саборни акт
увођења једне личности мушког пола у заједницу изабраног
народа Израила, и тиме у посебан однос са Богом, у раном
хришћанству сиријско-палестинске традиције није довођен у
питање, и самим тим у најранијој хришћанској теологији не
ма богословске рефлексије ове тематике. Да је то заиста било
тако сведоче традиционални наративни делови који су сачу
вани у еванђељима. Нарочито је занимљиво да и сами еван
ђелисти – који су своје текстове састављали знатно касније,
и којима проблематика обрезања хришћана из многобоштва
као услова за учешће у хришћанској заједници није могла би
ти непозната – не налазе за сходно да у еванђељима на било
који начин проблематизују обрезање. На обрезање се гледа
као на природан догађај у живот у једног Израилца, па и са
мог Исуса Христа као припадника народа Израила (Лк 1, 59;
2, 21). Обрезање се разумева као од отаца предато, а релати
визује се само поводом прекора упућеног Христу у вези са
кршењем суботе (уп. Јн 7, 22–23). Једино Еванђеље по Томи,
иначе неканонско и нешто касније настало у односу на че
тири канонска еванђеља, извештава да је сам Исус Христос
релативизовао обрезање, дајући му духовну димензију, што
опет упућује на гностички карактер овог еванђеља и пок ушај
пројектовања теолошких ставова појединих кругова II века
на прошлост у настојању да се за њих задобије предањски ле
гитимитет који потиче од самог Христа (ЕвТом 53: „Ученици
му рекоше: Обрезање – користи ли оно или не? Он [Исус]
им рече: ако би [нешто] користило онда би [вас] ваш отац од
мајчине утробе зачињао обрезане. Али истинско обрезање у
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духу има пуну корисност“). Потпуно другачија слика у погле
ду обрезања налази се у списима апостола Павла. Апостол
се налази у сит уацији у којој обрезање представља стварни
проблем са којим он мора да се ухвати у коштац, немајући
при том на располагању нек у ранију хришћанску теологију
обрезања која би му била предата од ранијих црквених учи
теља. Он чак мора да се суочи са проблемом који до недав
но и није био проблем. Новонастале околности захтевале су
теолошко преосмишљавање обрезања као религијског акта.
Целок упно теолошко промишљање апостола Павла о обре
зању има за циљ да укаже на јединственост догађаја Христа,
који укида обрезање као услов за ступање у Цркву, заједницу
са Богом. Обрезани нека остану обрезани (1Кор 7, 17–20), али
они који то нис у није потребно да се обрезују да би задобили
благодат и спасење, зато што благодат и спасење потичу од
Исуса Христа (уп. нпр. Рим 3, 23–31; 15, 8; Гал 2, 16 и сл.), а не
од некаквог људског акта, макар то било и од отаца предато
обрезање. Како објаснити прећутно одобравање обрезања у
еванђелским списима и грчевит у борбу апостола Павла про
тив обавезности обрезања за хришћане из многобоштва? Да
ли се апостол Павле удаљио од ранохришћанског богословља
и праксе? Да би се овај проблем сагледао у контексту раног
хришћанства потребно је указати на улог у обрезања у јудеј
ству и улог у обрезања у Цркви, онако како су је схватали за
говорници обрезања против којих се апостол Павле борио.
У јудејству је обрезање готово по правилу било чин који се
вршио над малом децом (у осми дан), те самим тим није било
лични исповедни акт. Као такво, оно није било проблематич
но у хришћанској теологији, све док поједини јудеохришћани
нису почели да захтевају од одраслих многобожаца који су
хтели да ступе у Цркву да се обреж у. За апостола Павла то је
било недопустиво, јер је у том случају обрезање постајало ис
поведни акт Закона, који релативизује догађај Христа у ком
се Закон укида, односно престаје да буде посредник између
Бога и човека. По Павлу, спасење је само и једино у Христу,
док Закон не користи ништа, као ни обрезање (Гал 3, 11; 5, 2).
На овом примеру јасно се увиђа динамика теологије која се,
суочена са новим, до тада непознатим изазовима, увек изно
ва позиционира у однос у на проблеме.
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2) Још један пример контекстуализоване теологије у ми
сли апостола Павла је однос апостола многобожаца према
сопственом, јеврејском народу. У својој првој посланици апо
стол Павле не штеди на оштрим, готово апокалиптичним ре
чима којима описује своје сународнике (уп. 1Сол 2, 14–16). Из
ових стихова би се могао ишчитати непомирљив став апосто
ла према Јеврејима. Међутим, погрешно би било у овим сти
ховима тражити општи став апостола Павла према Јеврејима
као народу. Он се у овом тексту осврће пре свега на конкретне
Јевреје који тлаче „Цркве у Јудеји“ (1Сол 2, 14), од којих је и сам
пуно пропатио (2, 15). У овим стиховима нема никаквог про
грамско-пророчког антијудаизма. Слично је и у Посланици
Галатима, која је плод сукоба са локалним јудеохришћанским
проповедницима који су, по Павлу, младим Црквама Галатије
пок ушали да наметну јудејство као теолошко-еклисиолошки
принцип, изврћући на тај начин Еванђеље Исуса Христа. Ме
ђутим, и поред тешких речи упућених на рачун Закона, ни у
овој посланици не може бити речи о неком општем ставу о
Јеврејима као народу, нити о процени њихове историјско-ес
хатолошке судбине. Једини прави богословски трактат који је
апостол Павле написао о Јеврејима, у гл. 9–11 његове послед
ње посланице, упућене Римљанима (десетак година после Пр
ве посланице Солуњанима!), израз је пуне зрелости теолога и
мисионара Павла. Овај величанствени осврт на идентитет и
судбину Израила може се посматрати као „завет“ (Рим 11, 27)
великог апостола, који са стрепњом, вером и надом гледа на
будућност свога народа (11, 25–36). Ако је, дакле, у списима
апостола Павла мог уће наћи генералан став према Јеврејима,
онда се он сиг урно не може тражити у 1Сол и Гал, већ само у
Посланици Римљанима. На овом примеру се јасно види у којој
мери је познавање околности настанка једног новозаветног
списа битно за разумевање појединачних теолошких исказа.
3) Такође карактеристичан пример је схватање брака у си
ноптичким еванђељима и код апостола Павла. Синоптичко
предање показује тенденцију ка осуди развода брака уопште
(уп. Лк 16, 18; Мк 10, 12 и Матејев захват у циљу снисхођења
у 19, 9:„осим за прељубу“). Међутим, код апостола Павла, у
једној промењеној историјској и социјалној сит уацији, када
се јављају мешовити бракови између хришћана и нехришћана

17

Предраг Драгутиновић

који су у синоптичком предању још увек били незамисливи,
долази до извесног прилагођавања и релативизације тради
ционалног схватања развода. Апостол Павле дозвољава раз
вод између хришћана и нехришћана, уколико иницијатива за
развод дође од нехришћанског брачног партнера (1Кор 7, 15).
У овом случају апостол није иноватор који игнорише преда
ње, већ одговорни богослов који пок ушава да мерилом Еван
ђеља одговори на новонастале изазове у хришћанским зајед
ницама. Његово снисхођење указује на свест о конкретним
реалностима (у овом случају неподношљивим тешкоћама ко
јима може бити изложен један „мешовити брак“). Али ни при
овом човекољубивом акт у апостол не пропушта да подсети
своје хришћане на пролазност обличја овога света и потре
бу усмерености сопственог идентитета ка будућности (1Кор
7, 29сс). У том погледу, апостол чува предањско довођење у
везу брака са есхатологијом (уп. нпр. Мт 19, 12; 22, 30). Да би
се новозаветни текстови који говоре о брак у могли адекватно
тумачити неопходно је познавати околности њиховог настан
ка, у овом случају околности настанка синоптичких предања
и текстова апостола Павла.
4) Када се текстовима Новог завета постави питање како
они сагледавају однос Цркве према држави, најчешће се посе
же за места као што су Рим 13, 1–7 или поједини одломци из
Откривења Јовановог. Оно што одмах изазива недоумицу је
чињеница да апостол Павле позива хришћане у Риму на по
слушност властима, штавише приписује властима божанско
порекло (Рим 13, 1: „Οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ“), док
пророк Јован у римској држави види вавилонску блудницу
која је противна Бог у (нпр. Јн 17–18). Јасно је да се уз помоћ
ова два приступа не може доћи до неког општег става Новог
завета према односу између Цркве и државе. Оно што је по
требно имати у виду је да, у момент у када апостол Павле пи
ше Посланицу Римљанима, ни у Коринт у одакле Павле пише,
ни у Риму где се налазе реципијенти, нити на другим местима
где постоје хришћанске заједнице не трају плански и систе
матски прогони хришћана. Уопште узев, апостол Павле није
имао негативних иск устава са властима као властима, већ је
увек био жртва интрига које су потицале од Јевреја, који су
његову проповед представљали као проблематичну не само
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за њих, већ и за друштво уопште (уп. нпр. 2Кор 11, 24; Дап
18). Са друге стране, Откривење Јованово настаје у једној ра
дикално промењеној историјској сит уацији, крајем I века, у
време владавине Доментијана, када се хришћанске заједнице
Мале Азије налазе ако не под систематским прогоном, онда
свакако под великим притиском. Јован се обраћа хришћани
ма који се налазе у опасности да буду жртве локалних прого
на, али и да подлегну иск ушењу социјалне интеграције, која је
у римско доба увек подразумевала интеграцију у верски жи
вот околине и самим тим дистанцирање од хришћанства. Та
ко, Павле и пророк Јован, скупа са својим заједницама, има
ју различита иск уства односа власти према држави, и из тих
иск устава проистиче и њихово теолошко вредновање истих.
И на овом примеру види се динамика новозаветне теологије,
која не нуди опште рецепте и дефиниције, већ извире из до
живљаја и историјског контекста.
Слични би се примери могли још низати, баш због то
га што је теологију Новог завета могуће сагледати једино по
принципу описаном на овим примерима. То значи да њу није
могуће разумети без познавања „спољних фактора“ и околно
сти у којима она настаје, а које проучава уводна новозаветна
наука. Новозаветни текстови су плод доживљаја једне нове ре
алности вере и пок ушај словесног изражавања тог доживља
ја као сведочења, тако да он буде пријемчив и препознатљив
другоме. Међутим, то сведочење није монолитно и окамење
но, већ се увек одвија у историји, која доноси промене, нова
питања, нове изазове. Теолошки профилисано читање и тума
чење Новог завета није могуће без познавања уводних тема.

1.3. Кратак преглед историјата новозаветне исагогике
U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen, 62007; Κ.
Ι. Μπελέζου, Χρυσόστομος. Η χρονολογική ταξινόμηση των παύλειων
επιστολών, Αθήνα, 22005; Margaret M. Mitchell, The Heavenly Trumpet:
John Chrysostom and the Art of Pauline Interpretation, Tübingen, 2000;
P. Pokorný, U. Heckel, Einleitung in das Neue Testament. Seine Literatur
und Theologie im Überblick, Tübingen, 2007.

Иако се црквени оци нису у првој линији интересовали за
уводне библијске теме, поготово не на начин на који се оне
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проучавају данас, у патристичкој егзегези су постојала изу
зетна достигнућа на овом пољу. Један од најупечатљивијих
примера у древној исагогици је научни рад Оригена (†254)
који се бавио критиком текста, тј. изналажењем изворног би
блијског текста. Такође, рад св. Јована Златоуста на пољу хро
нологизације посланица апостола Павла представља значајан
моменат у историји библијске исагогике. Он је први хришћан
ски тумач који је, користећи се филолошким и историјским
сазнањима свога времена, пок ушао да хронолошки распоре
ди списе апостола Павла, тако да се чак и са савремене тач
ке гледишта може рећи да је то урадио веома успешно. Јован
Златоуст је сматрао да хронологизација Павлових посланица
поседује ерминевтичк у релевантност, уосталом као и друге
уводне теме које је велики отац Цркве уносио у уводну реч
(λόγος οἰκοδομῆς) и одговарајуће проимијуме (προοίμια) који
су претходили његовим проповедима на библијске теме. Да
кле, још у патристичком периоду постојало је интересовање
за уводне теме и препознаван је њихов ерминевтички значај.
Критичко проучавање Библије и интересовање за ли
терарни смисао њених текстова отпочело је у XVI и XVII
век у. Проучавање Библије уз помоћ историје и филологи
је везује се за четири имена: Еразмо Ротердамски (Erasmus,
1469–1536), Хуан Малдонадо (Juan Maldonado, 1534–1583), Ху
го Гротијус (Hugo Grotius, 1583–1645) и Ришар Симон (Richard
Simon, 1638–1712). Симон се сматра утемељивачем критичке
библистике и уводних библијских наука (исагогике), мада је
он сам сматрао да историја модерне библијске критике почи
ње са Еразмовим критичко-филолошким радовима. Симон је
писао дела на уводне теме и о питањима критике текста. Та
кође, саставио је свеобухватну историју новозаветне егзегезе
од почетака до његовог доба (1693). Он је у истраживањима
долазио до критичких увида, као што је нпр. тај да наслови
еванђељā (Еванђеље по Марку, Матеју...) не потичу од самих
еванђелиста. Интересовање за уводне теме на Западу се ин
тензивира у периоду просветитељства (од XVIII века), међу
тим, за разлик у од претходног периода који су обележили
римокатолички истраживачи, сада углавном у крилу проте
стантских Цркава, које су из догматских разлога (sola Scriptu
ra) биле заинтересоване за детаљно проучавање Писма. Један
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од првих подухвата исагогике било је проверавање, на основу
научних метода, аутентичности новозаветних списа, и дово
ђење резултата тог истраживања у везу са учењем о инспира
цији Писма, као и са проблемом теолошке обавезности и ре
лигијске релевантности библијских списа. Први прегалац на
овом пољу био је Јохан Давид Михаелис (Johann David Micha
elis, Einleitung in die göttlichen Schriften des Neues Bundes, 1750),
који је истраживао историјску оправданост приписивања
појединачних списа апостолима, док се другим пољем, одно
сом Светог писма и речи Божије бавио Јохан Саломо Семлер
(Johann Salomo Semler, Abhandlung von freier Untersuchung des
Canon, 1771–1775). У контексту ових питања развија се, неза
висно од питања апостолског ауторства појединачних списа,
теолошка критика у смислу разликовања онога што је исто
ријско и самим тим превазиђено и онога што остаје као за
хват Божији у историји, дакле разликовање између партик у
ларног и универзалног које је подложно расуђивању религиј
ско–моралног разума. J. С. Семлер је изнео чувену формула
цију која суштински карактерише историјска истраживања
Библије његовог доба: „Нови завет се мора читати и тумачити
по принципима читања сваке друге књиге на свет у, ма шта из
тога произашло“. Јохан Филип Габлер (Johann Philipp Gabler)
је 1787. направио програмску разлик у између библијске тео
логије као историјске дисциплине чији је задатак да изнађе
(првобитни) смисао Писма, и догматске теологије која има за
датак да поучава божанским стварима сходно своме времену.
Надаље, библијска критика поприма изразито антидогматску
тенденцију. Оснивачем модерне библијске уводне науке Ста
рог и Новог завета сматра се Јохан Готфрид Ајхорн (Johann
Gottfried Eihhorn, 1752–1827), који је у библистик у увео појам
митолошког мишљења својственог древном свет у. У XIX век у
исагогика се све више фок усира на рационалистичк у критик у
мита као једног свеобухватног преднаучног схватања света и
стварности. Фердинанд Кристијан Баур (Ferdinand Christian
Baur, 1792–1860) подвргао је библијске списе консеквентној
историјској критици, приликом које је нпр. дошао до закључка
да апостол Павле није аутор Пастирских посланица. Хајнрих
Јулијус Холцман (Heinrich Julius Holtzmann, 1832–1919) творац
је новог модела уводне новозаветне науке који је имао велики
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утицај на њен каснији развој. Он је у делу Lehrbuch der histo
risch-kritischen Einleitung in das Neue Testament (1885) уводну
новозаветну наук у поделио на два дела: општи и посебни увод
у Нови завет, при чему се први бави историјом канона и тек
ста, док други обрађује појединачне списе. Од краја XIX века
уводна дисциплина спроводи се на два начина:
1) Истраживање које се одвија искључиво у оквиру канона
тиче се следећих питања:
а) Историјат канона: процес настанка 27 списа сак упље
них у један канон Новог завета (Kanongeschichte)
б) Традирање текста 27 новозаветних списа (Textgeschichte)
в) Настанак сваког списа појединачно, његов литерар
ни и теолошки профил.
Прве две тачке (А и Б) чине општи увод у Нови завет, док трећа
(В) чини посебан увод у Нови завет.

Овакав приступ уводним темама заступају приручници од ра
них времена до данас: J. Холцман (1885), који је и установио
поделу уводне новозаветне науке на општи и посебни увод,
В. Г. Кимел (W. G. Kümmel, 1963c), Е. Лозе (E. Lohse, 1972c),
А. Вилкенхаусер и Ј. Шмид (A. Wikenhauser – J. Schmid, 1973)
и др. Новији приручници се углавном ограничавају на теме
везане за тачк у В, као нпр. Х. М. Шенке и К. М. Фишер (H.
M. Schenke – K. M. Fischer, 1978–1979), У. Шнеле (U. Schnelle,
1994c), И. Броер (I. Broer, 1998–2000) и др. Овај приступ – који
се ограничава на канон – образлаже се тиме што је Нови завет
у европској култ ури део хришћанске Библије и што се у бого
службеном и проповедничком живот у Цркава користе само
канонски списи.
2) Други приступ се не ограничава на канон, већ проучава
све ране хришћанске списе – канонске и неканонске – у циљу
расветљавања историје ране Цркве.
Примери оваквог приступа су дела која нуде Ф. Филхауер
(Ph. Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur, 1975) и Г.
Штрекер (G. Strecker, Literaturgeschichte des Neuen Testaments,
1992). У новије време овај приступ је поново акт уализовао Г.
Тајсен (G. Theissen, Die Entstehung des Neuen Testaments als li
teratur-geschichtliches Problem, 2007).
Општа тенденција у савременој новозаветној науци је да
приручници из увода у Нови завет не буду уско специјализо
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вани и ограничени само на изношење историјских информа
ција о настанк у новозаветних списа, већ да се понуди синтеза
тема (уводне теме, теологија, ерминевтика) које омог ућавају
читање Новог завета са разумевањем и његово тумачење у са
временим црквеним околностима. Модел таквог приручника
нуде П. Покорни и У. Хекел (P. Pokorný – U. Heckel, Einleitung
in das Neue Testament, 2007).

1.4. Модел приложеног приручника
У приложеном приручник у нема класичне и данас углавном
превазиђене поделе на општи и посебни увод у Нови завет.
Његов циљ је да у сажетој форми и на разумљив начин инфор
мише о настанк у, литерарним карактеристикама, садржају и
теолошком значају Новог завета као збирке светих ранохри
шћанских текстова. У излагањима нема упуштања у проблеме
који се обрађују у круговима специјализованих истраживача,
већ се представљају углавном оне поставке које уживају најве
ћи мог ући консензус. Приручник надаље представља пок ушај
теолошког осмишљавања уводних наука. У основи се уводне
теме третирају као припрема, оспособљавање за конкретан
рад на текстовима. Упућивање на важнија патристичка ту
мачења и избор из савремене литерат уре има за циљ како да
обавести читаоца, тако и да га подстакне на дубље бављење
текстовима Новог завета. Приручник је осмишљен као први
део ширег рада на пољу новозаветне науке и представља про
легомену за ерминевтик у, егзегезу и свет Новог завета.
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2. Општа помагала за проучавање Новог завета
Развојем научног проучавања Новог завета дошло је до на
станка великог броја помагала, симболички речено „занат
ског алата“ који је неопходан при сваком озбиљном истра
живању новозаветних текстова. Српско говорно подручје,
нажалост, углавном не располаже овим помагалима, тако да
је испомагање страним језицима неминовно.

2.1. Извори
Да би се савесно и научно приступило новозаветним тексто
вима потребно је најпре радити на стандардизованом грчком
тексту Новог завета који се налази у издању: E. Nestle – K.
Aland, Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 271994. Грчки но
возаветни текстови Nestle–Aland доживели су 27 издања и са
држе критички апарат (тзв. Appendix) који се налази на дну
сваке странице и који омог ућава поређење варијанти текста
из других сачуваних рукописа са главним текстом који је плод
одабира издавача. Сваки тумач може да, уз образложење, при
хвати текстуалне варијанте из критичког апарата и њих унесе
у текст који тумачи. За рад се препоручује 27. издање, мада
оно у односу на 26. садржи само незнатне измене. Једну вр
сту „упутства за употребу“ садржи у уводу свако Nestle–Aland
издање. Једно такође важно помагало је K. Aland, Synopsis qu
attor evangeliorum, Stuttgart, 151996. Синопса је неопходно по
магало приликом проучавања еванђелских текстова. Помоћу
ње се установљавају сличности, одступања и подударања у
еванђељима, а то је у потпуности мог уће само увидом у грчки
изворник. За стицање првих утисака и упознавање са темати
ком корисна је српска синопса Упоредни преглед – синопсис
еванђељā, прир. Р. Кубат, Београд – Нови Сад, 2008.

2.2. Помагала за превођење и рад са изворима
Мада је оспособљеност за самостално превођење пожељна,
а на извесном ступњу изучавања Новог завета и неопходна,
важно је имати увид у постојеће преводе. На српском језик у
постоји низ превода Новог завета, од којих су најкоректни
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ји преводи Емилијана Чарнића у издању Библијског друштва
Гидеонита и превод Комисије Светог архијерејског синода
Српске православне Цркве. Од користи мог у бити и језич
ка решења превода на хрватски језик (нпр. Bonaventura Du
da i Jerko Fućak, Zagreb, 1989). Компаративним посматрањем
постојећих превода и критичким проучавањем грчког тек
ста долази се до самосталног превода, који се и користи као
предложак за тумачење (са сталним освртом на грчки извор
ник). Дакле, рад са постојећим преводима је средство које
води ка сопственом, самосталном преводу.
Велик у помоћ представљају конкорданце, које садрже по
пис свих новозаветних места у којима се појављује одређена
реч. Тако се долази до компаративног сагледавања мог ућно
сти значења једне исте речи у различитим контекстима. И
у овом случају неопходан је рад са грчким конкорданцама.
Најпријемчивије конкорданце за рад су A. Schmoller, Hand
konkordanz zum griechischen Neuen Testament, Stuttgart, 1989
и Concordance to the Novum Testamentum Graece, Berlin, 31987
(компјутерска конкорданца).
Да би се овладало грчким језиком који омог ућава не
посредан контакт са новозаветним текс товима неопход
но је коришћење језичких помагала, у првом реду речника
и граматика. Речници који су у савременим истражива
њима стандард су врло опширан W. Bauer, Griechisch–de
utsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und
der frühchristlichen Literatur, изд. K. Aland – B. Aland, Ber
lin, 61988. и нешто оскуднији F. Rehkopf, Griechisch-deutsches
Wörterbuch zum Neuen Testament, Göttingen, 1992. На овом
мес ту треба поменути и изузетно нау чну и опширну грама
тик у новозаветног грчког, која обрађује новозаветни грчки
у свим његовим аспектима: F. Blass – A. Debrunner – F. Reh
kopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen,
17
1990. У овом контекс ту треба поменути капиталну едицију
која обухвата монографије које се исцрпно баве филолошкотеолошком анализом појединачних грчких појмова у Новом
завет у: Theolog isches Wörterbuch zum Neuen Testament у 10
томова, изд. G. Kittel – G. Friedrich, Stuttgart, 1933–1979. (сту
дијско издање 1990).
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2.3. Избор из помоћне литерат уре
За тумачење новозаветних текстова које жели да буде осло
бођено произвољности и ненаучности потребно је познава
ње основних података о околностима под којима су настали
поједини новозаветни списи. Приручници овог типа (који
излаж у уводне теме) српског говорног подручја углавном су
застарели и не нуде довољно материјала који омог ућава један
пристојан увид у уводне теме. Од великог броја приручника
овог типа, који су углавном настали на хришћанском Западу,
издвајамо неколико савремених, врло информативних, који
излаж у најновије стање на пољу научног проучавања Новог
завета: U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen
6
2007; Grundinformationen Neues Testament, изд. K.–W. Niebu
hr, Göttingen, 2000; I. Broer, Einleitung in das Neue Testament.
Band I: Die neue Echter Bibel: Ergänzungsband 2/I zum Neuen
Testament, Würzburg, 1998; исти, Einleitung in das Neue Testa
ment. Band II: Die neue Echter Bibel: Ergänzungsband 2/II zum
Neuen Testament, Würzburg, 2001; P. Pokorný – U. Heckel, Ein
leitung in das Neue Testament. Seine Literatur und Theologie im
Überblick, Tübingen, 2007; M. Ebner – S. Schrieber, Einleitung in
das Neue Testament, Stuttgart, 2008. Кратак и прегледан увод у
егзегетске методе нуди U. Schnelle, Einführung in die neutesta
mentliche Exegese, Göttingen 72008 (српски превод 6. издања:
У. Шнеле, Увод у новозаветну егзегезу, Београд, 2007). Свеобу
хватан и информативан увод у Нови завет на енглеском јези
ку нуде D. C. Dulling – N. Perrin, New Testament. Proclamation
and Parenesis, Myth and History, Harcourt Brace, 31994 и D. A.
Carson – Douglas J. Moo, An Introduction to the New Testament,
Michigan, 22005. Кратак и прегледан увод у Нови завет пружа
K. Keefer, The New Testament as Literature. A Very Short Inro
duction, Oxford, 2008.
На српском говорном подручју треба поменути следеће
приручнике који се баве уводним темама: Димитрије Сте
фановић, Увод у Свето писмо Новог Завета (опћи део), Кар
ловци, 1913; Војислав Јанић, Увод у Нови завет, Београд, 1924;
Емилијан Чарнић, Увод у Свето писмо Новога завета (посебни
део), Београд, 1970; исти, Увод у Свето писмо Новога завета
(општи део), Крагујевац, 31994; Николај Мрђа, Општи и по
себни увод Светог писма Новога завета (скраћено и прерађе
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но за ученике богословије по општем и посебном уводу од др
Димитрија Стефановића), Србиње, 1997; Методије Мужде
ка, Увод у свето писмо Новог завета. Посебни део, Манастир
Благовештење, 2005. На српски језик је са грчког преведен Ј.
Каравидопулос, Увод у Нови завет, Београд–Шибеник, 2005.
Од православних увода грчког говорног подручја треба по
менути Σ. Αγουρίδου, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, Αθήναι,
1971, 1990, као и Ι. Παναγόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη,
Αθήνα, 1994 (са богатим патристичким материјалом!). Увод
не теме обрађују и Џ. Дрејн, Увођење у Нови завет, Београд,
2004; W. J. Harrington, Uvod u Novi Zavjet – Spomen ispunjenja,
Zagreb, 1983; R. E. Brown, Uvod u Novi Zavjet, Zagreb, 2008. До
ста уводног материјала садрже књиге које су изашле у едицији
Novozavetni komentari (енглески изворник: Tyndale New Testa
ment Commentary), а које је издала „Dobra vest“ из Новог Сада.
У овој едицији изашли су коментари на све књиге Новог заве
та, а у уводним текстовима коментара на поједине књиге нала
зи се обиље материјала везаног за посебни увод у Нови завет.
Студије о свет у Новог завета, тј. о историјским, рели
гијским, култ урним, философским, социјалним и духовним
околностима у којима настају новозаветни текстови, пред
стављају вредан допринос научном проучавању Новог завета.
Познавање ових околности омог ућава сагледавање контек
ста у ком настају новозаветни списи. Основ за ову темати
ку и даље je E. Lohse, Umwelt des Neuen Testaments, Göttingen,
4
1994. Ова књига доступна је и у преводу на српски: Е. Лозе,
Свет Новог завета. Верске и политичке прилике у Христо
во време, Београд 1986. Један потпунији и детаљнији приказ
света Новог завета нуди двотомна студија H.–J. Klauck, Die
religiöse Umwelt des Uhrchristentums I иnd II, Stuttgart – Ber
lin – Köln, 1995–1996 (енглески превод: The Religious Context
of Early Christianity. A Guide to Graeco-Roman Religions, Edin
burgh 2000). На овом месту треба споменути једну оригинал
ну студију, која у наративној форми описује свет еванђељā: G.
Theissen, Der Schatten des Galiläers, München, 212008. Такође су
корисне студије D. E. Aune, The New Testament and its Literary
Envirоnment, Philadelphia, 1987. и L. T. Johnson, Among the Gen
tiles. Graeco-Roman Religion and Christianity, New Heaven –
London, 2009. Од литерат уре из ове области која је доступна
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на српском језик у значајне су још следеће књиге: Ј. Зизјулас,
Јелинизам и хришћанство, Београд 2008; Оксфордска исто
рија библијског света, прир. Мајкл Д. Куган, Београд, 2006.

У савременој новозаветној науци посебна пажња се поклања пи
саним изворима из периода настанка новозаветних списа. Пара
лелне наводе из хеленистичко-паганске и јудејске литерат уре об
јављивао је још од 1751. год. Јакоб Ветштајн (Jakob Wettstein). Тада
је изашао његов први том Novum Testamentum Graecae. У новије
време одвија се процес прерађивања овог великог дела које пред
води У. Шнеле (U. Schnelle) у сарадњи са М. Лабаном (M. Labahn)
и М. Лангом (M. Lang), Neuer Wettstein, Texte zum Neuen Testament
aus Griechentum und Hellenismus, изд. U. Schnelle и др, Berlin и др,
2008. Дело је у међувремену порасло за трећину у поређењу са пр
вобитним. Током двадесетих година прошлог века Паул Билер
бек (Paul Billerbeck) је захваљујући помоћи реномираног јудаисте
Хермана Штарка (Hermann Starck) објавио свој коментар на еван
ђеља (Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
München, I 1965 [1926], III–IV 1961 [1924–1928]). У најновије време
ради се на великом пројект у Corpus Judaeo-hellenisticum Novi Te
stamenti (CJHNT) којим се обухватају сви јудејски извори из хеле
нистичког доба, осим рабинских текстова и текстуалних налаза
из јудејске пустиње који се обрађују на другом месту. Експлицит
ну пажњу епиграфским сведочанствима поклања едиција Papyro
logischer Kommentar zum Neuen Testament (PKNT) која доводи
папирусе, остраке и таблице у везу са текстовима Новог завета.

На Западу је, такође, настао известан број систематских те
ологија Новог завета. Ове значајне студије су врло захтевне
и често несхватљиве без познавања одређених научно-духов
них околности из којих израстају. Свака од ових теологија
Новог завета пок ушава да уведе у мисаони, богословски свет
новозаветних списа на један посебан начин. Најзначајније су
следеће: R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübin
gen, 91984; L. Goppelt, Theologie des Neuen Testaments, Tübin
gen, 31978; E. Lohse, Grundriss der neutestamentlichen Theologie,
Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz, 51998; H. Conzelmann, Grun
driss der Theologie des Neuen Testaments, изд. A. Lindemann,
6
1997; G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, Berlin, 1996; J.
D. G. Dunn, New Testament Theology. An Intoduction, Nashville,
2009; U. Schnelle, Theologie des Neuen Testaments, Göttingen
2007; Ph. F. Esler, New Testament Theology, Minneapolis, 2005;
F. Hahn, Theologie des Neuen Testaments I–II, Tübingen, 2002; I.
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H. Marshall, New Testament Theology, Downers Grove, 2004; F.
J. Matera, New Testament Theology, Lousville, 2007; F. Thielman,
Theology of the New Testament, Grand Rapids, 2005; F. Vouga,
Une théologie du Nouveau Testament, Genf, 2001; U. Wilckens,
Theologie des Neuen Testaments 1.1–2.1, Neukirchen – Vluyn,
2002–2007. Aлтернативу новозаветној теологији као научној
дисциплини у виду општег религиолошког приступа нуди H.
Räisänen, Neustestamentliche Theologie? Eine religionswissen
schaftliche Alternative, Stuttgrat, 2000.
Од великог значаја за тумачење Новог завета су егзегет
ски текстови светих отаца. Патристичка тумачења су у ново
заветној науци на Западу дуго времена била запостављена, али
се данас савремени истраживачи све више слаж у да је такво
стање довело до озбиљног дефицита у теолошко-егезегетској
западној мисли. Православни тумачи су у сваком случају ду
жни да озбиљно узимају у обзир своје патристичко-егзегет
ско наслеђе, да га пажљиво проучавају и креативно-критички
реципирају. Релевантна издања текстова грчких отаца, која
свакако садрже и њихове егзегетске радове, су најпре ΒΕΠΕΣ
(Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων),
ΕΠΕ (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας), ΕΚΔ (Ερμηνεία Καινής
Διαθήκης. Σειρά ερμηνευτικών). Пожељни патристички тексто
ви мог у се конс ултовати и у славним издањима MPG (Mig
ne, Patrologia Graeca) и MPL (Migne, Patrologia Latina), као
и SC (Sources Chrétiennes, Paris, 1941cc). Отачка тумачења у
виду антологија тј. тзв. катена (грч. σειρές) приступачна су у
J. A. Cramer, Catenae Graecorum Patrum in Novum Testamen
tum I–VIII, Oxonii, 1844; Hildesheim, 1967. Патристичка тума
чења посланица апостола Павла приредио је K. Staab, Paulu
skommentare aus der griechischen Kirche, Münster 1933–1984. За
упознавање са ерминевтиком и егзегезом у древној Цркви
корисно је и дело A. Hahn – G. L. Hahn, Bibliothek der Symbole
und Glaubensregeln der Alten Kirche, Hildesheim, 1962 (= 1897).
Од савремених западних пројеката везаних за патристичк у
егзегезу треба нарочито издвојити едицију Novum Testamen
tum Patristicum (NTP), која се бави рецепцијом Новог завета
у патристици до VIII века. Први том ове нове едиције иза
шао је 2007. године, и то је патристички коментар на Посла
ницу Галатима у редакцији М. Мајсера (M. Meiser), који је
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добитник папске награде за 2008. годину. У приложеном при
ручник у српски читалац ће имати прилик у да се обавести о
значајнијим патристичким тумачењима, која ће бити наведе
на пре приказа уводних тема сваке појединачне новозавет
не књиге. Модерна литерат ура, која је готово непрегледна,
може се пратити у годишњацима New Testament Abstracts
(NTA, Bostone) и Bulletin de Bibliogarphie Biblique (Lausanne).
У приложеном приручник у пре сваке појединачне књиге би
ће наведен одговарајући коментар из едиције новозаветних
коментара EKK (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Ne
uen Testament, 1975cc, Neukirchen Vluyn – Düseldorf, Neukir
chen Verlag – Benziger). Ова екуменска едиција – плод зајед
ничког егзегетског подухвата еминентних протестантских и
католичких новозаветника – нуди целовите коментаре но
возаветних текстова уз помоћ историјско-критичке методе,
историје учинка и осталих акт уелних приступа Библији. Од
енглеских едиција биће наведена високо научна, са тради
цијом од 50 година, некада Anchor Bible, а сада обновљена и
освежена The Anchor Yale Bible Commentaries. Испред поје
диних новозаветних књига недостаје одговарајући EKK, што
значи да је одговарајући том још увек у припреми.
Наведена помагала имају за циљ да oспособе теологе и
све заинтерсоване за тумачење новозаветних текстова. Рад
на текстовима Новог завета почиње и завршава се радом на
изналажењу њиховог првобитног смисла, до којег тумач до
лази научним истраживањем. Наведена помагала су средства
која су неопходна за овај рад, али она никако не треба да ту
мачу одређују смисао текста за којим трага. Православни ту
мач треба да има у виду да су лични пок ушаји тумачења, како
некадашњих тако и савремених теолога, вредни ако су за
сновани на основним убеђењима унутар сагласности цркве
не свести, при чему је пожељно да буду изражени на потпуно
оригиналан и личан начин.
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3. Канон Светог писма Новог завета
B. Metzger, Der Kanon des Neuen Testaments. Entstehung, Entwicklung,
Bedeutung, Düsseldorf, 1993; G. Theissen, Die Religion der ersten Chri
sten. Eine Theorie des Urchristentums. Chr. Kaiser – Gütersloher Verlag
haus, 22001; J. D. G. Dunn, Unity and Diversity in the New Testament,
London, 21990; G. Theissen, Die Entstehung des Neuen Testaments als
literatur-geschichtliches Problem, Heidelberg 2007.

3.1. Нови завет као јединство у различитости
Опредељивање Цркве за један канон Новог завета пратио је
комплексан историјски и теолошки процес. Да би се тај про
цес сагледао у свој својој тежини потребно је најпре пред
ставити напетост између јединства и различитости у Новом
завет у.
Нови завет као сведочанство догађаја Исуса Христа у сво
јој основи представља јединство у различитости. Ово једин
ство у различитости може се пратити на неколико нивоа:
1) У погледу литерарности, Нови завет је јединство у раз
личитости управо зато што постоје различити књижевни
оквири (књижевне врсте) приповедања и проповедања дога
ђаја Исуса Христа:
а) Еванђеља представљају наративно теолошко тума
чење земаљског живота Исуса Христа из постваскрсне пер
спективе.
б) Дела апостолска су теолошко-историјска моногра
фија о ширењу Цркве од Јерусалима до Рима.
в) Епистоларна књижевност је најзаступљенија на стра
ницама Новог завета (21 спис). Постоје писма појединачним
хришћанским заједницама једног места или једне области,
писма појединцима, као и цирк уларна писма.
г) Апокалиптичка књижевност заступљена је у спису
Откривење Јованово, који представља теолошку рефлексију о
смислу страдања у садашњости и перспективама будућности.
Све ове литерарне форме у којима је уоквирен садржај до
гађаја Исуса Христа сапостоје у Новом завет у, указујући тиме
на мог ућност различитог литерарног израза црквеног иск у
ства и сведочења.

31

Предраг Драгутиновић

2) У погледу теологије, Нови завет је јединство у различи
тости управо зато што у њему сапостоје различити теолошки
изрази вере у васкрслог Христа. Сваки пажљивији читалац
Новог завета приметиће, на пример, знатне разлике у јези
ку, описивању догађаја и садржају Исусове проповеди изме
ђу синоптика и Јована. Теолошке рефлексије апостола Павла
разлик ују се такође у језик у и изразу од Јованове теологије
или теологије саборних посланица. Постоји разлика у језик у,
теолошким акцентима и поимању појединих реалитета хри
шћанске Цркве. Поједине разлике свакако су везане за ода
бир књижевне врсте. Не знамо, на пример, како би апостол
Павле написао еванђеље да је то хтео, али исто тако не зна
мо како би, на пример, еванђелист Марко написао посланицу
некој хришћанској заједници. Међутим, разлике постоје и из
још једног разлога.
3) У погледу сит уативности, Нови завет представља је
динство у различитости управо зато што су аутори текстова
различити људи различитих животних хоризоната (нпр. хри
шћани из јудејства, хришћани из многобоштва), иск устава
(нпр. религијских) и животних околности (нпр. град, село, бо
гатство, сиромаштво...). Исто тако, адресати су људи који жи
ве у различитим култ урама, географским областима, са раз
личитим предзнањима и, уопште, људи различитих животних
околности. Због тога је неопходно посматрати новозаветне
списе као сведочанства конкретних историјских личности, а
не као неке безвремене и ванпросторне манифесте који нуде
решења проблема тајне Бога, света и човека.
Нови завет се формира и постоји у напетости ових разли
читости, не престајући да буде један и јединствени Нови завет
Цркве Христове. За савремене хришћане као баштинике богат
ства новозаветног јединства у различитости то значи следеће:
1) Сак упљање и повезивање ових различитости у једин
ство Новог завета значи да се сведочење догађаја Исуса Хри
ста пројављује у целок упности новозаветних списа: сав Нови
завет сведочи Христа.
2) Констатовање јединства у различитости у Новом заве
ту је позив на тумачење. Када би све било једно и јединствено,
онда би тумачење било излишно – све би било јасно. Међу
тим, пошто се једно и јединствено изражава и препознаје као
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такво само кроз различитост, онда остаје стални и одговорни
задатак Цркве да тумачи, тј. да акт уализује еванђелску пору
ку, баш као што су то чинили новозаветни аутори са својим
предањем. Тумачећи новозаветне текстове у њиховој разли
читости, откривамо смисао који је еванђелска порука имала
за хришћане првих генерација.
Печат јединства различитости у Новом завет у дала је
управо Црква, опредељујући се за канон Новог завета, збирк у
текстова који представљају Свето писмо хришћанске Цркве.
На тај начин Црква је прихватила јединство у различитости и
определила се, модерним језиком говорећи, за плуралност у
теологији уместо за стереотипни догматизам који је пун из
раз нашао у Маркионовом, од Цркве одбаченом, канону Но
вог завета.

3.2. Историја и теологија новозаветног канона
Појам „κανών“ првобитно је означавао трску, меру, нор
му, лењир. У текстовима Новог завета овај појам се користи
местимично (2Кор 10, 13, 15с; Гал 6, 16; додатак у Фил 3, 16). У
преносном смислу имао је значење критеријума, или у ширем
смислу regula fidei (правила вере). У хришћанском речник у од
IV века реч „κανών“ односи се на збирк у богонадахнутих спи
са. У том контексту ову је реч први употребио св. Атанасије
Велики (IV век).
Почеци теолошког разликовања два савеза
За Исуса Христа и рану Цркву као богонадахнуто Писмо по
стојао је само јудејски канон светих списа (Стари завет). Да је
јеврејска Библија врло рано посматрана као теолошко-исто
ријска претходница хришћанске поруке спасења у смислу
старо–ново (уп. Гал 3, 24!) сведочи сам апостол Павле у 2Кор
3, 6: „Који нас учини способнима да будемо служитељи новог
завета (καινῆς διαθήκις), не слова него духа...“, и нешто даље, у
2Кор 3, 14: „Но заслепише помисли њихове; јер до данашњег
дана то исто покривало у читању Старога завета (παλαιᾶς
διαθήκης) остаје неоткривено, јер се оно у Христу укида...“ На
овај начин први је пут повучена паралела између Старог и
новог завета (тачније савеза), при чему су хришћани осло
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бођени покривала приликом читања Старог завета (јудејских
светих списа) и удостојени служења Бог у у новом завет у. Ука
зивање на новину, на нови завет Бога и људи, вероватно води
порекло од самога Исуса Христа (уп. 1Кор 11, 25; Мт 26, 28),
док је апостол Павле ову теолошку мисао само даље развио.
Свакако, апостол Павле овде нема у виду канон Новог завета
као збирк у богонадахнутих књига, већ призив хришћана на
смелу духовну службу, службу Духа која се противи служби
смрти (2Кор 3, 7сс). Под Старим заветом апостол вероват
но подразумева првенствено Тору (Закон), у складу са тада
шњом поделом књига јеврејске Библије на Тору, Невиим и
Кетувим. Док су Тора и Невиим важиле за затворене целине,
Кетувим је био флексибилан комплекс списа. У јудејству ни
је постојало означавање које би јеврејску Библију доводило
у везу са заветом или савезом. Јевреји су користили једно
ставан назив „Писмо“ или „Закон“ (уп. Лк 24, 44; 2Тим 3, 15).
Одређени наговештаји старог и новог савеза Бога и човека
налазе се код пророка Јеремије (31, 31–34). На њих се надо
везује новозаветно поимање новог савеза као савеза у крви
Исуса Христа (Лк 22, 20; 1Кор 11, 25; 2Кор 3, 6; Јев 8, 8, 13; 9, 15
и сл.). У раној фази историје хришћанске Цркве мог у се наћи
наговештаји теолошког разликовања два савеза, старог си
најског и новог у догађају Исуса Христа (уп. Гал 4, 24; надаље
Јев 7, 22; 8, 6–13; 9, 15–20; 12, 24; 13, 20), који опет чине орган
ски јединствено Божије откривење. Ова теолошка парадигма
свакако је послужила каснијем разликовању литерарних кор
пуса, Старог завета и Новог завета.
Хришћанска Црква временом почиње да се везује за два
нова ауторитета, који почињу да задобијају легитимно место
поред јеврејске Библије. То је најпре васкрсли Христос који
се назива Κύριος, баш онако како су преводиоци јеврејске Би
блије на грчки преводили свето име Божије, тетраграм ЈХВХ.
Поред исповедања Христа као Господа, за хришћанску Цркву
је значајно и везивање за ауторитет апостолā, било као не
посредних ученика Господњих, било као сведока Васкрслога.
Апостол Павле, на пример, на једном месту прави разлик у из
међу ауторитета Старог завета, ауторитета речи Господњих,
и свог сопственог ауторитета (уп. 1Кор 7, 10–12, 40).
Мотив за сак упљање раних хришћанских списа био је с
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једне стране сам канон јудејских светих списа, а са друге по
треба саме Цркве:
1) Канон јудејских светих списа је у извесној мери послу
жио као узор, у смислу јеврејске идеје канона као учвршћи
вања свезе религијских схватања, тј. теолошког израза вере
једном за свагда. Међутим, хришћани су преузели ову идеју,
али не и поредак самих јудејских светих списа. Наиме, редо
след јудејских светих списа у грчком преводу, Септ уагинти,
дело је хришћанске Цркве, један осмишљени теолошки акт.
Јеврејска Библија (Танах) подељена је на три групе списа: То
ра, Пророци, Списи. Септ уагинта, која се налази у хришћан
ским кодексима, подељена је на четири дела: Тора, историј
ске књиге, мудросне књиге, пророчке књиге. Пророчке књи
ге се, дакле, раздвајају на два поља: историјске и пророчке
у ужем смислу речи. На тај начин је извршено премештање
пророчких списа са другог места у јудејској Библији, где су
имали функцију тумачења и акт уализације Торе, на четврто
место у хришћанском Старом завет у, где се њихова функција
мења и бивају повезани са личношћу Исуса Христа, предста
вљајући својим пророштвима о долазећем Месији мост из
међу јудејства и хришћанства.
Јудејски канон Библије (троделни)
Тора

Пророци

Списи

Хришћанска Септуагинта у кодексима (четвороделна)
Тора

Историјске
књиге

Мудросне
књиге

Пророци

Новозаветни списи у кодексима (четвороделни)
Дела
Еванђеља
Посланице
Откривење
апостолска
Ова теолошки, тј. христолошки мотивисана промена распоре
да књига јудејског канона омогућила је да Дела апостолска и
Откривење, који представљају јединствене књижевне врсте,
нађу своје место у канону Новог завета. Само уз помоћ њих би
ла је изводљива примена старозаветног модела: Дела апостол
ска постају еквивалент историјским књигама, док Откривење
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одговара пророчко-апокалиптичкој литератури у јудејском
канону. Значајан утицај Септуагинте на обликовање хришћан
ског канона огледа се у примени наслова: приликом сакупљања
Четвороеванђеља појединачни списи добијају наслове Еванђе
ље по Матеју, Еванђеље по Марку итд. Наслов формулисан по
моделу κατὰ + аутор у антици је веома редак. Овакав наслов
се користио углавном за преводе. Септуагинта као превод је
била насловљена: „Списи према седамдесеторици преводила
ца“ („κατὰ τοὺς ἐβδομήκοντα“). Стога није случајно што Папије
Еванђеље по Марку доводи у везу са превођењем: оно је превод
(тумачење) Петрових прича (Папије, Фраг II, 15: „Μάρκος μὲν
ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος“, уп. Евсевије, ЦИ III, 39, 15).
2) С друге стране, мотиви су били везани за чисто црквене
потребе, које су се огледале у жељи за обезбеђивањем конти
нуитета са почецима и, самим тим, заснивањем сопственог
предања, надовезивањем на историју и списе Израила, пове
зивањем канона са исповедањем вере, као и дистанцирањем
од јеретика.
Посланице апостола Павла, чија збирка представља језгро
из ког се развио новозаветни канон, цитиране су већ од стра
не најранијих хришћанских писаца, нпр. у 1Клим помиње се
Рим, 1Кор и Јев, затим 2Пет 3, 16 помиње посланице апостола
Павла. Игнатије Антиохијски познаје скоро све Павлове по
сланице, као и Поликарп Смирнски. Слично је и са текстовима
еванђељā; нпр. Папије Јерапољски је познавао Мк и Мт, а веро
ватно и Јн. Међутим, ови списи се нису цитирали у истом рангу
као Стари завет, тј. још увек нису имали нормативну димензију
(уп. ипак веома рана равночасна третирања 2Клим 2, 4; Варн 4,
14). Све до око 150. године Нови завет се није званично форми
рао као Свето писмо Цркве. Тек од Јустина (†165) на литургији
се разликују „старе“ и „нове“ књиге (Apol I, 67, 3), мада ни ово
место не може послужити као сигуран доказ за јасно разли
ковање дводелног литерарног корпуса Старог и Новог завета.
Почеци литерарног разликовања два савеза
Први пут се о јеврејском Писму као Старом завету у литерар
ном смислу експлицитно говори у списима Мелитона Сард
ског, хришћанског оца из времена Марка Аурелија (161–180).
Да он јасно говори о „књигама Старога завета“ забележио је
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Евсевије Кесаријски (ЦИ IV, 26, 14). Из ове белешке Мелито
на Сардског не може се са сигурношћу закључити да му је био
познат израз „Нови завет“ наспрам „Старог“ који помиње. Пр
ви пут се израз „Нови завет“ у значењу збирке списа помиње
од стране једног непознатог антимонтанисте (око 192–193) из
чијих дела су сачувани наводи код Евсевија Кесаријског (ЦИ
V, 16сс; уп. 16, 3: „еванђелске науке Новог завета“). Ово је пр
во место на ком се о збирци хришћанских списа говори као о
Новом завету, а касније следе исти наводи код Климента Алек
сандријског (нпр. Strom I, 5; V, 85, 1) и Оригена (нпр. DePrinc
4, 1). Грчки израз „διαθήκη“ Тертулијан је на Западу превео ју
ридичким термином „testamentum“ (понекад „instrumentum“).
Отуда и наш „завет“, што је боље него „тестамент“ на западним
језицима (енгл. New Testament, нем. Neues Testament и сл.),
али опет недостатно. Овај Тертулијанов превод, који је касније
утицао на остале европске језике, није био баш срећно реше
ње, и то из два разлога:
1) Јеврејска реч „берит“, као и грчка „διαθήκη“, значи савез,
савез који заснивају две стране, у овом случају две неравно
правне стране, Бог и човек. Мада је савез Бога и човека ис
кључиво у власти Божијој – јер је Бог тај који призива, а човек
онај који одговара – ипак само призив и одговор заједно мо
гу да установе савез. Отуда реч „завет“ не узима у потпуности
озбиљно човекову слободу да одговора на призив.
2) Појам „завет“, као и „тестамент“, у основи је статичан по
јам који изражава последњу вољу, последњу реч онога који за
ветује. У Новом завету се „διαθήκη“ у том, јуридичком смислу
појављује само на два места (Гал 3, 15; Јев 9, 16с). Појам „савез“
би био много бољи и адекватнији превод, зато што изражава
динамичан однос Бога и човека.
Спољашњи фактори који су утицали на формирање канона
Примена списа каснијег Новог завета у ранохришћанској ли
тератури и одређени ауторитет који су они поседовали ипак
нису били довољни да их прећутно норматизују и дају им ка
рактер обавезне црквене литературе, тим пре што су се у жи
воту Цркве појавиле одређене тенденције које су проблемати
зовале опсег и значај хришћанске књижевности:
1) Најпре се у периоду преласка из I у II век хришћанске
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ере бележи значајан пораст хришћанске литерат уре. Наста
је велики број апокрифних списа које су изнедриле поједине
групације хришћана. Општа карактеристика ових списа јесте
да они имају неодољиву страст према приповедању. Постоји
жеља да се опише све оно што већ није описано, тако да се че
сто празнине у историјским извештајима попуњавају леген
дарним, маштовитим, бајковитим, митским, све до апсурда.
Оваква литерат ура настајала је махом по угледу да новоза
ветну књижевност (апокрифна еванђеља, дела апостолска,
посланице, апокалипсе). Она је, међутим, претила да у пот
пуности замагли и раслаби аутентични идентитет еванђелске
поруке Цркве. У таквој сит уацији Црква је морала да реаг ује
тако што ће одвојити жито од кукоља, у смислу очувања хри
шћанске истине вере и ограђивања од разних религијских на
носа који су се путем неконтролисане продукције литерат уре
нагомилавали на аутентичној поруци Еванђеља.
2) Први такав потез направио је Маркион, али тако што
је редуковао списе које је Црква већ препознала и признала.
Маркион из Синопе (85–160), који је 144. године био искљу
чен из римске црквене заједнице, основао је своју (гностич
ко-докетистичк у) цркву. Он је био богат човек (бродовла
сник) који је пуно путовао, те је сиг урно имао материјалних
мог ућности да сак упља посланице апостола Павла. Његова
збирка посланица превазишла је по обиму већ постојеће ма
ње збирке које су поседовале римска, коринтска, смирнска и
антиохијска Црква. Он је вероватно први који је плански са
купљао посланице апостола Павла, у намери да их сврста у је
дан канон. Чак се може претпоставити да су неке посланице
сачуване захваљујући њему, тј. да их је он нашао и сачувао на
неком од својих путовања, као нпр. Посланицу Филимону, ко
ја има изражене одлике приватног писма, или Посланицу Га
латима, о којој нема сиг урних сведочанстава пре Маркиона.
У складу са својом теологијом неспојивости хировитог
Бога правде и освете Старога завета са Богом љубави који
се открио у Исус у Христу, Маркион није признавао Стари
завет. Сам је сачинио једну збирк у од 10 посланица апосто
ла Павла, на којима је извршио циљну рецензију тако што је
текст „очистио“ од свих јеврејско-старозаветних елемената.
Његов редакторски рад открива пажљивог и марљивог чита
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оца који је проучио сваки редак павловских списа. Од еван
ђеља је изабрао само Еванђеље по Луки, које је такође скратио
и прерадио у складу са својим теолошким убеђењима. Такав
захват у еванђелску теологију хришћанске Цркве такође није
могао да прође без протеста отаца и побијања Маркионовог
кривоверја, које је имало несагледиве последице по сотирио
логију и поткопавало основе Еванђеља.
3) Мада је Маркион практично пок ушао да уипостазира
своју теологију у свом канону одабраних и прерађених списа
који су у Цркви већ поседовали извесни нормативни аутори
тет, ништа мању опасност за аутентичну еванђелску порук у
Цркве представљале су разноврсне групације гностика, од
којих су позната имена двојице учитеља раног гностицизма,
Валентијана и Василида. Гностицизам није јединствена поја
ва на сцени религијске историје човечанства. Ако би био учи
њен пок ушај да се дају неке опште карактеристике хришћан
ског гностицизма, онда би оне могле бити сажете у једном
радикално дуалистичком схватању света. При томе је мате
ријални свет, који је у библијско-црквеном виђењу увек по
сматран као вољна творевина Божија, у гностицизму схватан
као нешто лоше и зло, а људско тело, које је део тог материјал
ног света, као затвор, гробница душе („σῶμα σῆμα τῆς ψυχῆς“).
Смисао живота за гностике је напуштање тог материјалног
света и прелазак у невидљиви свет светлости. У суштини,
ради се о једном самоискупљењу кроз познање иск упитеља
Исуса Христа. Овакав приступ догађају Христа противио се
сведочењу Цркве, поготово због ексклузивности и езотерич
ности гностичких групација, које су свима који нису познали
(γνωστικοῖ) одрицали мог ућност спасења и тиме редуковали
васељенску порук у Еванђеља на неколицину изабраних. Со
тириологија гностика такође је представљала велики проблем
са црквене тачке гледишта: они су себе сматрали већ спасе
нима, пошто су спасење изједначавали са познањем, те је за
њих карактеристично да не поседују есхатолошку задршку,
која је за црквену есхатологију и сотириологију одувек била
констит утивна. На тај начин не само да су се разбијале егзи
стенцијално-сотириолошке теоријске поставке Цркве, већ се
разарало и само њено биће као сабрања свих, подједнако бли
ских Бог у у Исусу Христу. Гностичка елитизација Еванђеља
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и Цркве била је неспојива са аутентичном црквеношћу. Гно
стичке теоријске поставке нашле су свој израз у списима који
су настајали по узору на списе који ће касније бити уврштени
у новозаветни канон. Тако су настајала тајна еванђеља за ода
бране, често је описивана тобожња постваскрсна проповед,
излагана су упутства Исуса Христа одабраним ученицима,
учило се о потреби за сексуалном апстиненцијом, о одрица
њу од одређених јела и сл. (тзв. дијалошка еванђеља). Било је,
дакле, очигледно да настанак ових списа озбиљно нарушава
еванђелску теологију Цркве.
4) Даљи подстрек формирању нормативног канона Цр
кве дошао је од стране верске хришћанске групе монтани
ста. Они су добили име по свом оснивачу Монтану (око
179). Монтанисти су били један екстатичко-пневматолошки
и пророчки покрет који је настао у Малој Азији средином
II века. У теологији овог покрета историјска проповед Ису
са Христа готово је занемарена. Његова етика огледала се у
захтеву за прекомерном аскезом и афирмацији апокалип
тичких доживљаја. Апокалиптичким виђењима припадника
покрета давала се нормативна вредност, тако да је постоја
ла тенденција да ова виђења буду уврштена у општеважеће
црквене књиге, што би значило проширење збирке текстова
које је Црква на известан начин већ посматрала ако не као
канонске, онда свакако као меродавне. Постојало је, дакле,
довољно разлога да хришћанска Црква стане на пут произ
вољности у погледу светих књига које би служиле за духовну
изградњу и утврђивање верног народа.
Питање које су наведене тенденције поставиле пред Цр
кву било је везано за опсег канона светих списа. За разлик у
од Маркиона који је редуковао канон, и од Монтана који је
захтевао проширење канона, Црква је тражила средњи пут,
руковођена пре свега теолошким ставовима који су се тицали
аутентичне поруке Еванђеља, тј. смисла постојања и спасења
света и човека у личности Исуса Христа.
Путеви уласка појединачних списа у канон
Историјски је настанак канона новозаветних списа текао раз
личито на Исток у и Западу.
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Ударна сведочанства источне Цркве
Ориген († око 250), који је доста путовао, поседовао изузетно
образовање и био неуморан радник на пољу библијске тек
стологије и теологије, наводи три категорије списа по сте
пену прихваћености у хришћанској Цркви: 1) Ὁμολογούμενα
су општеприхваћени списи, и ту спадају 4 еванђеља, Дап, 13
посланица апостола Павла, 1Пет, 1Јн и Отк. 2) У друг у кате
горију, спорних или ἀμφιβαλόμενα спадају 2 Петр, 2Јн, 3Јн, Јуд,
Јак и Јев. 3) У трећу категорију спадају лажни списи попут
Египатског еванђеља, Василидовог еванђеља, Матијиног ева
нђеља и сл. Евсевије Кесаријски (†339) дели списе на сличан
начин: 1) Ὁμολογούμενα су општеприхваћени списи: 4 ева
нђеља, 14 посланица апостола Павла, 1Јн, 1Пет и евентуално
Отк. 2) Ἀντιλεγόμενα су списи против којих постоје приг
овори, имогу сеподелити у две подгрупе – γνόριμα (оникоје
признајевећина: Јак, Јуд, 2Пет, 2Јн, 3Јн) и νόθα (лажни: Дела
Павлова, Откривење Петрово, Јермин пастир, В
 арнавина
посланица, Дидахи и евентуално Отк). 3) Коначно, постоје
још и јеретички списи, апокрифи (αἱρετικά).
Занимљиву епизоду у историји настанка канона пред
ставља покушај хармонизације четири еванђеља у једно, који
је око 170. год. предузеоТатијан изСирије (око 120–180),
ученик Јустина Мученика. Хармонизација Четвороева
нђеља у једно назива се Дијатесарон („δια τεσσάρων“ – „кроз
четири“). Татијан је целокупан наративни материјал еванђељā
сажео у наративне оквире Еванђеља по Јовану као једну течну
приповест. При томе је брисао дупла предања и отклањао
контрадикторности, чиме је желео да постигне јединственост
у приказу Исусовог живота и учини да четири еванђеља буду
сувишна. Дијатесарон се одржао уСирији све до Vвека,када
је одбачен у корист Четвороеванђеља.
Лаодикијски сабор (око 360) разликује „канонске“ и „нека
нонске“ к
 њиге. На овомсабору (59.канон)набројане су све
данашње књиге новозаветног канона осим Откривења. Св.
Атанасије Велики је у својој Тридесет деветој васкршњој
посланици 367. год.први пут свих 27 с писа утврдио као но
рмативни канон. Треба, међутим, имати у виду да Атанасије
у овој посланици констатује стање у Египту, у областима за
које је он био надлежни епископ, или у најбољем случају на
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Истоку. Никада није постојала обавезујућа одлука која би на
нормативан начин утврдила које су књиге канонске, а које не.
Откривење Јованово остало је јошнеко време спорна
књига,тако да јенема у многим грчкимкодексима, и ретка су
њена тумачења код отаца. Књига није подељена на перикопе
и није читана на богослужењима. Дионисије Александријски
јеранодовео упитање апостолскопорекло ове књиге. Он је
оспоравао ауторство апостола Јована, али не и каноничност
књиге. Нарочито спорни били су хилијастички призвуци у
појединим текстовима Откривења (уп. Отк 20, 1–15).
Главна сведочанства западне Цркве
Мураторијев канон (Canon Muratori, око 200. год.) је најст
арији преглед канонских књига. Он је сачуван само фрагмен
тарно, а назив је добио по миланском библиотекару Мурат
орију који га је пронашао 1740. године. Каталог је написан на
лошем латинском, а препис потиче из VIII века. Мураторијев
каноннабраја 23 списа: Мт, Мк, Лк, Јн, Дап, 13посланица апо
столаПавла (без Јев), Јуд, 1Јн, 2Јн, Отк иОткПет. Овајдокумент
потврђује врло рану тенденцију ка учвршћивању канона. Нов
атијан изРима (око 260)помиње следећу збирку списа: 4 ева
нђеља, Дап, 13посланица апостолаПавла, 1Јн и Отк.Кипријан
Картагински (око 258) наводи 4 еванђеља, Дап, 13 посланица
апостолаПавла, 1Јн, 1Пет и Отк. Под утицајемисточнеЦркве
долази до коначног разјашњења питања канона на Западу, и то
насабору уРиму (382) и на афричкимсаборима (393, 397, 419),
који потврђују канон св. Атанасија Великог. Овај је канон ка
снијеЈероним превео налатински. Као што је уисточнојЦркви
остала спорна каноничност Отк, тако је на Западу задуго осп
оравана каноничност Посланице Јеврејима, која се проблем
атизује због одрицања могућности другог покајања (уп. Јев 6,
4сс) ињене анонимности. Она се још одраних временапосма
трала као дело непознатог аутора (Ориген). Ова посланица
остаје спорна и у каснијој историји канона на Западу.
У сваком случају,неки од списакоји су ушли уканон
Светог писма Новог завета хришћанске Цркве били су осп
оравани итеже су ушли уканон од осталих. То су:Посланице
Јеврејима, Јаковљева, д
 руга и т
 рећа Јованова, Јудина, д
 руга
Петрова и Откривење Јованово.
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Критеријуми за канонизацију појединачних списа
Критеријуми којима се Црква руководила у процесу наст
ајања канона новозаветних списа били следећи:
1) Историјски критеријум. Овај критеријум заснива се на
апостоличности списа: да би спис био канонски, мора бити
дело неког апостола или апостолског ученика. На тај начин се
тежило очувању духовно-историјског континуитета са непос
редним сведоцима догађаја Исуса Христа. Овај критеријум,
који је за рану Цркву био од изузетне важности, у великој
мери је поткопан и оспорен од стране савремених истраж
ивања, која у новозаветним списима констатују велики број
анонимних и псеудонимних списа. Међутим, већина нов
озаветних списа барем је посредно апостолског порекла, у
смислу да представљају дела или непосредних апостолских
ученика или, пак, да чувају старија апостолска предања.
2) Теолошки критеријум. Овај критеријум односи се на
правоверност садржаја списа, тј. на сагласност апостолској
вери и Предању. Савремено научно изучавање је и овај
критеријум довело у питање, ишчитавајући у појединим тек
стовима Новог завета хетеродоксне елементе (гностичке и
др.). Међутим, најновије студије показују извесну опрезност у
односу наранијерезултате. Пре ћебити да серади отоме да је
у Новом завету изражено богатство различитости теолошких
израза, али различитости која не нарушава јединство вере.
3) Критерујум распрострањености. Распрострањеност и
употреба једног списа у богослужбеном животу хришћанских
Цркава одређивала је у великој мери каноничност истог.
Овај критеријум показује да канон Новог завета није плод
теоријских теолошких спекулација образованих богослова,
већ израз живе лит ургијске вере народа Божијег. Он такође
указује на динамичну и органску узајамност лит ургијског
живота Цркве и новозаветних списа.
Канон Новог завета је наслеђе које Црква предаје даље
кроз време. У канону сабрани списи представљају аутен
тична сведочења догађаја Христа. Централне истине вере
налазе свој израз на страницама канонских новозаветних
књига. На тајначинканондајесиг урност даништаније п
 р
опуштено, тј. да се свесуштинско што јевезано за истину
хришћанске вере налази у Новом завету. Канон је такође и
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задатак, задатак да се тумаче различити списи сабрани у је
динство, што представља основно опредељење Цркве за плу
ралност у теологији, за сапостојање различитих израза вере.
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4. Ранохришћанска хронологија
J. H. Charlesworth, The Historical Jesus. An Essential Guide, Nashville,
2008; E. P. S
 anders – M
 argaretDavies, Studying the SynopticGospels,
London–Philadelphia, 1989; P
 aulus.Leben –Umwelt – Werk – Briefe,
изд. O. Wischmeyer, Tübingen, 2006.

 анохришћанска хронологија, због малог броја проверљивих
Р
историјских података, могла би се представити отприлике на
следећи начин:
Око 4.		
27/29.		
		
30?		
32/33.		
		
34/35.		
		
		
43/44.		
		
48.		
48/49.		
49.		
		
од 49.		
49/50–51.	
51/52.		
52/53–52/56.
55/56–56/57.
		
56/57.		
56/58–57/59.
58–60.		
62.		
		
62?		
64.		
		

Смрт Ирода Великог 	(Рођење Исуса Христа)
Проповед Јована Крститеља
Лк 3, 1с
(15. година владавине Тиберијеве)
Распеће и смрт И
 суса Х
 риста
Призив а постолаПавла
Гал 1, 15с
Павле у „Арабији“,Дамаск
Гал 1, 17
Прва Павлова посета Јерусалиму
Гал 1, 18с
Павле у „Сирији“ и „Киликији“,
Прво мисионарско путовање
Гал 1, 21
Страдање Јакова Зеведеја
Петар напушта Јерусалим
Дап 12, 1с
Апостолскисабор
Гал 2, 1–10; Дап 15, 1сс
Сукоб у Антиохији		
Гал 2, 11сс
Клаудијев едикт против
Јевреја уРиму			
Дап 18, 2
Великамисија ап.Павла
Дап 15, 35сс
Павле уКоринту
Дап 18, 11с
Галион проконзул у Коринту	
Галионов запис
Павле у Е
 фесу 		
Дап 19, 10; 20, 3
Павле уКоринту
Дап 20, 2с
Педесетница
Павле уЈерусалиму		
Дап 20, 16; 21, 17
Павле уКесарији
Дап 24, 27
Павле уРиму			
Дап 28, 30
Страдање Јакова, брата
Господњег	Јосиф Флавије (Ant XX, 9, 1)
СтрадањеПавла уРиму		
(1Клим 5, 7)
Неронов прогон
Страдање апостола Петра	
Тацит (Ann 15, 44);
1Клим 5, 4
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4.1. Апсолутна и релативна хронологија
Приликом истраживања ранохришћанске историје и пок уша
ја успостављања следствености одређених догађаја значајних
за хришћанску Цркву, потребно је разликовати апсолутну и
релативну хронологију.
Апсолутна хронологија
О апсолутној хронологији говоримо када се један догађај опи
сан или поменут у новозаветним текстовима може, уз помоћ
независних историјских извора, са сиг урношћу датирати.
Оваквих одредница је мало, али довољно да се може скици
рати релативно поуздан след кључних догађаја за хришћан
ску Цркву. Како се врши апсолутна хронологизација, може се
илустровати на два примера: датирање рођења Исуса Христа
и деловања апостола Павла.
1) Историјске податке о живот у Исуса Христа налази
мо код двојице синоптичара, Матеја и Луке, који деловање
Христово смештају у експлицитне историјске оквире, први
са тенденцијом да покаже да се у личности Исуса из Назаре
та испуњава и наставља у Старом завет у отпочета историја
спасења, док други са намером да смести Исусово деловање
у шире оквире опште историје човечанства. Међутим, поте
шкоће у прецизнијем датирању догађаја из Христовог живота
постају евидентне већ на самом почетк у, тј. приликом одре
ђивања приближног дат ума Христовог рођења. Наиме, Дио
нисије Мали је у Риму у VI век у начинио први лит ургијски
календар, насупрот Диоклецијановом календару, узимајући
као преломну тачк у у историји човечанства, тј. као преста
нак старе и почетак нове ере, управо рођење Исуса Христа.
Приликом одређивања овог преломног момента руководио
се следећим библијским подацима:
а) Исус Христос је рођен у време Ирода Великог (Мт 2, 1;
Лк 2, 5).
б) Лк 3, 1 извештава да Јован Крститељ делује у петнае
стој Години цезара Тиберија, дакле, према познатој хроноло
гизацији, 29. године нове ере.
в) Лк 3, 23 извештава да је Христос имао 30 година када
је почео да делује и када је страдао (за разлик у од Еванђеља
по Јовану, где Христова делатност траје најмање три године).
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Међутим, податак који Дионисије Мали очигледно није
знао знатно мења његову поставк у ствари. Наиме, данас се
поуздано зна да је Ирод Велики умро у март у или априлу 4.
године пре нове ере тј. пре Христа (Јосиф Флавије, Ant XVII,
8, 1; Bell I, 33, 8; II, 1, 3), што значи да, ако је Исус рођен у ње
гово време (Мт 2, 1: „у дане Ирода цара“; уп. такође Лк 1, 5),
то је могло бити 7, 6, 5. или најкасније 4. године пре нове ере,
тј. „пре Христа“! Што се тиче Лукиног извештаја у Лк 2, 1–2
(„А у дане оне изађе заповест од цезара Авг уста да се попи
ше сав свет. Ово је био први попис за време Киринове управе
Сиријом“), он садржи низ проблема у погледу историчности.
Наиме, данас је познато да је под Кириновом управом извр
шен један попис, али вероватно тек 6. године после Христа
(Јосиф Флавије, Ant XVIII, 1, 1; Bell VII, 8, 1). Такође, није по
знато да је овај попис обухватио Галилеју, а иначе је је непо
знат феномен да је становништво путовало да би се пописало
у свом родном месту, пошто то не би имало никаквог смисла
за порезнике који су опорезивали имовину поданика у оном
месту у ком су живели. Вероватно не располаж ући писаним
историјским изворима за период рођења Исуса Христа који
описује, еванђелист Лука просто сажима два историјска до
гађаја – Иродову владавину и попис у време Кирина – који су
десет година удаљени један од другог.
На овом примеру може се сагледати како функционише
примена апсолутне хронологије на новозаветне текстове. На
име, поуздан податак о Иродовој смрти 4. године пре нове
ере, податак о попису за време Кирина 6. године нове ере, као
и прецизно смештање петнаесте године Тиберијеве владави
не у 29. годину нове ере помаж у да се сви ови догађаје који се
помињу у Еванђељима по Матеју и Луки, мање-више преци
зно историјски лоцирају.
2) Пошто се из посланица апостола Павла не мог у утврдити
прецизни историјски подаци, главни извор за успостaвљање
хронологије његовог апостолског деловања су Дела апостол
ска. Овај спис нуди неколико података који, упоређени са не
зависним историјским изворима, омог ућавају реконструкци
ју низа историјских станица из Павловог живота.
а) Дап 18, 12–17 извештавају да су Јудеји опт ужили апо
стола Павла код проконзула Галиона (Lucius Junius Gallio
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Annaeanus), старијег брата стоичког философа Сенеке. Годи
не 1905. јавности је презентован Галионов запис, нађен у Дел
фима, који се може датирати између маја 51. и маја 52. године
хришћанске ере. У том периоду је, дакле, апостол Павле мо
рао стајати пред Галионом у Коринт у, највероватније у лето
51. Текст Галионовог записа гласи:
„Тиберије Клаудије часни цезар Германик, велики свештеник
(ἀρχιερεύς μέγιστος, pontifex maximus), дванаести пут овлашћен од
народа, двадесет и шести пут император, отац отаџбине (πατὴρ
πατρίδος), попети пут конзул, ц
 ензор,поздравља град Делфе.
Град Д
 елфи одавно ми јепостао драг... иодувек сам мунаклоњен,
увек сам поштовао култ Аполона Питијског...А сада се говори да
јемеђу грађанима раздор...како ми јеписао мој п
 ријатељ и п
 ро
конзул Ахаје Лукије Јуније Галион... Због тога вам опраштам и по
тврђујем раније привилегије“.

б) Још једна тачка ослонца за апсолутну хронологију
је Клаудијев едикт из 49.године (Дап 18, 2),којинаводи Св
етоније у II веку ( VitaClaud 25, 4: „Iudaeos impulsore Chresto
assidue tumultantis Roma expulit“). Оросије, историчар из V
века, смешта овај догађај у девету годину Клаудијеве владе,
даклеизмеђујануара 49. ијануара 50. (AdvPag VII, 6, 15,мењ
ајући, додуше, читање „Chresto“ у христијанизовано „Christo“).
Тако су из Рима прогнани јудеохришћани Акила и Прискила
стигли уКоринт у овомпериоду (уп. Дап 18, 2: „προσφάτως“).
После њих је стигао иПавле,који је, поЛуки, уКоринту остао
18 месеци.
в) У Дап 13, 7 помиње се Сергије Павле, проконзул
Кипра, пред којим Павле проповеда Еванђеље. Име Quintius
Segius Paul[l]usпосведочено је у римским записима, а његово
проконзулство на Кипру датира се између 46. и 48. године
нове ере.
г) Римски п
 рокураториФеликс и Фест (Дап 24, 27) с м
ењују се вероватно 59.
Уз помоћ ових података могу се, дакле, прецизније дат
ирати догађаји које описује Лука у Делима апостолским.
Релативна хронологија
Релативна хронологија се, за разлику од апсолутне, базира
само на подацима из Новог завета, без мог ућности да их уп
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ореди са независним историјским изворима, те је стога увек
хипотетичка. Релативна хронологија се, свакако, начелно
оријентише на основу малобројних података из апсолутне хр
онологије, и затим на основу њих покушава да хронологизује
остале догађаје. Ова врста хронологизације врши се углавном
на основупосланица а постолаПавла (уп. Гал 1, 11 – 2, 11; 2Кор
11, 32) иДела апостолских (Дап 18, 11; 19, 8–10; 28, 11; 28, 30;
итд.). Већина података којима оперише новозаветна наука
у покушају реконструкције и датирања ранохришћанских
догађаја припада управо сфери релативне хронологије, те
стога постоје многе међусобно супротстављене хипотезе и
мишљења, у зависности од тога како који истраживач чита,
тумачи и вреднује њему дост упне изворе.
Тако се, на пример, Павлова мисионарска путовања могу
само хипотетички датирати (прво путовање 44–47, друго пут
овање 49–50, т рећепутовање 50–52), као и а постолскисабор
(48. или 49. год.). Године настанка Павлових аутентичних
посланица такође су предмет спора: 1Сол се датира између
49. и 51, 1Кор 55, 2Кортакође 55. или 56–57, Гал 50. или 55–
56, Фил 55. илипосле 60, Рим углавном 56, Флм 55. Упоруци
Филимону нарочито је значајан 9. стих у ком Павле сам себе
назива „старцем“ („πρεσβύτης“), с тим што треба имати увиду
да су се у антици, како извештава Филон Александријски у
ОpifMund 3, људи сматрали старцима већ после 49. године).

4.2. Апостолско и постапостолско доба
L. G
 oppelt, Th eologie des Neuen Testaments, Göttingen, 31991; исти, Die
apostolische und anchapostolische Zeit, 21966; J. Becker, Das Urchris
tentum als gegliederte Epoche, Stuttgart, 1993.

Периодизација историје ране Цркве на апостолску и пост
апостолску епоху углавном је општеприхваћена у савременој
новозаветној науци и науци о историји Цркве. Оваква пе
риодизација је плод савремених увида. Самим тим, за њу је
карактеристично да историјске и теолошке развоје у раном
хришћанству посматра са становишта новог доба. Ипак,
израз „ἀποστολικοί χρόνοι“ среће се још кодЕвсевија (ЦИ III,
31, 6). Код овогаутора приметна је тенденција да прогласи ап
остолско време за norma normans хришћанске Цркве и на тај
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начин га дистанцира од онога што му следи.
Ј. Бекер (J. Becker) рано хришћанство сматра јасно
подељеним на два велика периода, маркирана двема великим
цензурама: први период који отпочиње вером у Христово
васкрсење, и други који отпочиње смрћу древних сведока,
апостола. Бекер не преферира изразе „апостолска“ и „по
стапостолска“ епоха, али је очигледно да његова подела раног
хришћанства управо има у виду такав поредак ствари: ва
скрсењем Христовим отпочиње апостолска епоха са свој
им карактеристикама и специфичностима; она се завршава
смрћу апостола, када пак отпочиње други период који има
своје посебности. Најпознатији заступник ове период
изације је немачки б
 иблиста Л . Гопелт (L. Goppelt), који је пак
предложио да се уместо израза „постапостолски“ користи
прецизнији израз „постпавловски“ период, пошто је је апост
ол Павле уосновиједини апостол чија нам је делатносту
великој мери позната. Према наведеном аутору прелаз из
једне епохе у другу представљају следећи догађаји, који су се
одиграли између 63. и 70. године после Христа:
1) Смрт великих апостола (60–64) дестабилизује и
дезоријентише црквене заједнице. У једном момент у више
не постоје ауторитети који су истовремено гаранти конти
нуитета црквеног Предања и црквеног јединства. Црква је
приморана да се историјски наново оријентише, при чему са
да црквене заједнице играју значајнију улог у него појединци.
Смрт апостола свакако је изазвала кризу, али истовремено и
нову богословску креативност у хришћанској Цркви.
2) Пад Јерусалима (70) има за последицу да хришћани губе
она места која су била њихови природни центри. Известан
број хришћана из Јудеје прелази у Малу Азију, али већина
остаје у Јудеји. Поларизација између хришћана из јудејства
и хришћана из незнабоштва, која је тако карактеристична за
епоху апостола Павла (нпр. у Гал и Рим тематизовани пробл
ем односа према обрезању, Тори итд.), престаје да постоји.
Теме као што је сотириолошка димензија јудејског Закона
губе на актуелности.
3) Неронов прогон доноси у историју Цркве нове моменте.
У апостолском периоду хришћани су били religio licita (до
звољена религија), пошто су сматрани једном од јудејских
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секти. После Нероновог прогона хришћани су препознати
као посебна религија која се разликује од јудејства, што је
за последицу имало то да су изгубили привилегије заштите
и посебног опхођења који је јудејство уживало код римске
државе. Од тада па надаље хришћани задобијају сопствени
религијски идентитет у римском друштву и сходно томе су
позвани да бране своју веру од разнихнапада, као и данадаље
развијају своју богословск у мисао.

Јудејство је у време појаве хришћанства уживало значајне пр
ивилегије од стране римских власти. Те привилегије наводе се
у сенаторским и цезаревим едиктима. Састојале су се најпре
у општемдопуштењу д
 а воде свој живот „поЗакону отаца“и
јудејским обичајима. Њихова религија толерисана је и у погледу
верских обичаја, држања суботе и права на јавно ок упљање.
Правно им је била дозвољена унутрашња самоуправа и судство
(разводне парнице, синагогална казна), као и право на изградњу
религијских и световних објеката. Власти су им, надаље, дозв
ољавале да прик упљају храмовни порез и транспортују сак упље
ни новац у Јерусалим. Такође су били поштеђени и војне обавезе,
пошто је она подразумевала долазак у додир са идолима и сл.
Едиктима се не наводи да су ослобођени од обожавања цезара,
али је свакако постојала могућност да своје жртве и молитве
приносе и „за цезара“ („pro salute Caesaris“) и тиме обаве и ту
грађанск у дужност. Бројни едикти, међутим, не показују да је
јудејство било безбедно, већ да је увек наново довођено у питање
и наново потврђивано. Турбулентност овог односа показује низ
репресија над Јеврејима од стране римских власти: 19. год. после
Христа дошло је до прогона Јевреја под Тиберијем (Тацит, Ann
2, 58; Светоније, VitaTib 36); 41. године после Христа римски цар
Клаудије је најпре забранио Јеврејима јавна ок упљања, да би 49.
године били прогнани из Рима едиктом (Светоније, VitaClaud 25,
датирање по Оросију, АdvPag VII, 6, 15) који јеповучен тек после
Клаудијеве смрти, октобра 54. ( VitaNer 33, 1).

Поред наведених момената, могу се додати још нека запажа
ња везана за постапостолски период:
1) Временском и просторном удаљеношћу од почета
капојављује се све више„предања“ и„учења“, што значи да
се хришћанска мисао развија, али да истовремено постоји
опасност, пошто се појављују нови садржаји вере које Црква
не препознаје као аутентични израз еванђелске поруке
спасења предате од апостола.
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2) Константно расте број локалних црквених заједница, а
недостају ауторитети из прошлости који би имали неоспоран
утицај на новонастале околности црквеног живота. Ова
чињеница је свакако представљала један од разлога за појаву
псеудографије (ψευδεπιγραφία) која цвета у постапостолском
периоду. Псеудографија је када се један писац обраћа црквен
им заједницама под именом неког од апостола, тј. са ап
остолским ауторитетом.
3) Хришћани из јудејства тј. избеглице из Јудеје после пада
Јерусалима делују у областима Мале Азије, док хришћанске
заједнице Средоземља све више долазе у контакт са хелен
истичким наслеђем и одређују се у односу на њега.
4) Мисија са циљем оснивања хришћанских заједница на
новим географским просторима све више слаби, да би потпу
но нестала са историјске сцене ране Цркве.
5) Пророштво је у првобитном хришћанству апостолск
ог доба било врло присутан, штавише конститутиван елеме
нтизраза вере (нпр. Мт 10, 41; 23, 37 и др.).У постапостолском
периоду, пак, пророштво ствара потешкоће, и не може се више
идентификовати као конструктивни део црквеног живота (уп.
Μт 7, 15–23; 24, 11сс; Μк 13, 6, 21сс; Отк 2, 20; 2. Πет 2, 1; 1Јн 4, 1сс).
Периодизација раног хришћанства на апостолску и по
стапостолску епоху свакако има својих слабости, али и својих
предности, које је чине присутном у многим савременим
приступима историји ране Цркве. Чињеница је да за период
до смрти апостола Павла, дакле до око 60. године, посто
ји доста историјских информација о живот у Цркве, док за
период од 60. до 100. године не поседујемо јасну историјску
слику, мада је највећи број текстова Новог завета написан
баш у том периоду. Такође је јасно да су наведени историјски
догађаји и појаве одиграли велику, ако не и одлучујућу улогу у
историји ране Цркве, и да су се после њихоколностиживота
и деловања Цркве радикално промениле. Сходно томе већи
на истраживача не оспорава поделу као такву, али изражава
недоумице у погледу терминологије „апостолски“ и „постап
остолски“период, и то, могло би се рећи, с правом, пошто ова
терминологија у научној примени заиста има својих слабости:
1) Прво, ова подела се не може позивати на опште
схватање апостолства (мисионарског призива) у древн
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ој Цркви, већ се пре свегатемељи наЛукиномвиђењу да су
апостоли само Дванаесторица (уп. Дап 2, 13–26), евентуално
Дванаесторицаи Павле (Дап 14, 4, 14). Сам Павле је,међутим,
сматрао д
 а постоје многи апостоли (1Кор 15, 7), исто тако и
аутор Дидахија (Дид 11, 1–6). Један даљи проблемпредставља
случај апостола Јована, који свакако није умро у исто време
када и
 апостоли Петари Павле, већ је живео доста дуго после
њихове смрти (уп. нпр. Папијево сведочанство, Фраг XII, 1).
Коначно, не поседујемо поуздане информације да су заиста
свих дванаест апостола завршили животе у периоду 60–70,
мада је сигурно да им се негде у томпериоду губи траг.
2) Друго, поједини истраживачи сматрају да термин
ологија о којој је реч садржи у себи известан „догматизам“, тј.
разликује две епохе на основу њихових духовних квалитета, у
смислу да су апостолска времена била златни период Цркве,
док прелаз у постапостолско доба представља извесну дека
денцију у односу на прошлост. Међутим, ова подела не мора
нити треба да представља теолошки суд, већ је последица ис
торијских увида,иникако није реч о схеми апостолска епоха
=златно доба (ακμή) ≠ постапостолска епоха = декаденција
(παρακμή). У постапостолском периоду се, у промењеним ис
торијским околностима, на пољу црквеног живота не догађа
ништа друго до Духом Светим предвођено ново тумачење ап
остолског предања за новонастале околности.
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Екскурс: Јосиф Флавије
Римски историчар Тацит (56–118) писац је обимне историје
Рима од 16. до 66.године после Христа под насловом Анали.
Нажалост, део текста у ком с еобрађујепериод од 29–32. је
изгубље
н, тако даоста
јене
познато да ли је о
нпомињао
догађаје у Јудеји за време владавине Тиберија и Понтија
Пилата. Тацит у Аналима помиње велики пожар у Риму 64.
године и у том контекст у Неронов прогон хришћана које је
оптужио за подметање пожара (Ann 15, 44). Овај текстуални
одељак сматра се аутентичним, и његов настанак се датира
пред крај Тацитовог живота, 118. године. За разлику од ових
штурих белешки код Тацита, далеко издашнији извор за
историју раног хришћанства су дела Јосифа Флавија (38–100),
који је једини историчар из I и II века који експлицитно говори
о Исусу Христу (Ant XVIII, 3, 3):
„У то време живео је Исус, који је био мудар човек, уколико је
уопште умесно назвати га човеком; јер он је починио прекрасна
дела и био учитељ таквих људи који су са задовољством примали
истину. Себи је привукао једнако много Јевреја и велики број не
знабожаца. Он је био Христос (Месија).А када га је Пилат, н
 а
наговорглавних људи међу нама, осудио на смрт распећем, они
који су гаволели најпре га се нисуодрекли, јер им се онпоново
појавио жив после три дана, као што су пророциБожији п
 рорекли
и ову и безброј другихчудеснихстварио њему. А род хришћана,
тако названих по њему, до дан данас није изумро“.

Он, дакле,говори о Исусу Христу као о „мудромчовеку, ако
га уопште треба називати човеком“, о успешности његове
мисије, његовом месијанском захтеву, распећу, извештајима о
васкрсењу и постојаности хришћанске заједнице у вери.
Друга значајна белешка за историју раног хришћанства
односи се напог убљењеЈакова, брата Господњег (Ant XX, 9, 1):
„Тако је Ананије окупио синедрион судија и пред њих довео брата
онога Исуса кога с у назвали Христом,а чије је име било Јаков,а
заједно са њим и
 друге људе; п
 а када је уобличио тужбуу којој их је
прозвао као прекршитеље Закона, предао их је казни каменовања“.

Дела Јосифа Ф
 лавија су најзначајнији историјски извор за
политичку и религијск у сит уацију у Палестини у Исусово
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време. Јосиф је рођен 38. године у свештеничкој породици.
Са 16 година почео је своје духовно трагање. Ступио је у
контакт са фарисејима, садукејима и есенима, али није био
задовољан искуствима које је стекао међу њима. Потом је
три године био ученик код неког пустињака и аскете Ванеја
и, како сам извештава, са 19 година прикључио се јудејској
религијској фракцији фарисеја (Vita 2). Путовао је у Рим још
пре јудејског рата; тамо је успео да издејствује ослобађа
ње неколико јудејских свештеника. У ток у јудејског устанка
био је војсковођа у Галилеји. У ток у опсаде Јотапате предао
се потоњем цезару Веспазијану и постао војни заробљеник
(Vita 75). Тада је Веспазијану прорекао да ће постати цезар,
што му је спасило живот и донело ослобођење 69. године.
Јосиф је у Титовом (син Веспазијана) војном табору доживео
разорење Јерусалима, и потом са римском војском отишао у
Рим. Тамо је и остао, добивши као цезарев ослобођеник име
Флавије, пошто су Веспазијан и Тит припадали династији
Флавијеваца. У Риму се посветио писању књига. Женио се
најмање три пута и имао петсинова. Умро јеу Риму, око 100.
године. Јосиф је био изузетно плодан писац. У Риму је најпре
написао дело De bello Judaico у седам књига(српски превод
Д. Глумца: Јосиф Флавије, Ј удејски рат, Београд, 1967). Ово
дело је најпре било написано на арамејском језику, а потом је
уследила грчка верзија која је и сачувана. У њему се описују
процеси од пре почетка устанка, све доњеговог слома. Овај
спис се може сматрати историјским извором првог реда за
догађаје које описује. Године 93–94. појавио се спис Anti
quitates Judaicae (српски превод В. Добријевића: Јудејске
старине, Београд, 2008), који је имао за циљ да „Грке“ упозна
са јудејским праксама и обичајима. Он обухвата историју
јудејског народа од стварања света до јудејског рата. Ово дело
је значајно због тога што користи многе изворе који су данас
изг убљени. Јосиф је написао и два мања дела: Contra Apionem
(Против Апиона), у ком брани јудејство од антисемитизма, и
Vita (српски превод В. Добријевића: Живот Јосифа Флавија,
Београд, 2008), које за основни циљ има изложење ауторове
сопствене улоге у јудејском рату.
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5. Ранохришћански списи изван канона Новог
завета
Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung у два тома,
изд. W. Schneemelcher, Tübingen, 61997;Die apostolischen Väter (грчконемачки текст), изд. A. Lindemann – H. Paulsen – D.–A. Koch, Tübin
gen, 1992. Српски превод: Дела апостолских ученика (Апостолски
оци), прев. Атанасије Јевтић, Врњачка Бања–Требиње, 1999; Die apo
stolischen Väter, изд. J. Fischer, Darmstadt, 91986; Didache u. a, изд. K.
Wengst, Darmstadt, 1984; Papiasfragmente, Hirt des Hermas, изд. U.
Körtner – M. Leutzsch, Darmstadt, 1998; Die Apostolischen Väter, прев.
F. Zeller, Bibliothek der Kircheväter, 235, München, 1918; Απόκρυφα
χριστιανικά κείμενα Α′. Απόκρυφα Ευαγγέλια, изд. I. Καραβιδόπουλος,
Θεσσαλονίκη, 1999; G. Theissen, Die Entstehung des Neuen Testaments
als literatur-geschichtliches Problem, Heidelberg, 2007.

У оквиру древних хришћанских списа који су остали изван
канона Новог завета треба разликовати апостолске оце, који
важе за православне ауторе и чији списи су у раној Цркви по
седовали велики углед, и апокрифе, чија се теолошка порука
процењивала углавном по томе у којој мери су далеко од пра
вила вере и теолошких ставова отаца Цркве.

5.1. Апостолски оци
Списи апостолских отаца су вишеструко значајни ранохри
шћански документи. С једне стране, у њима се могу прати
ти теолошки развоји у раној Цркви, док са друге стране они
предствљају значајна сведочанства за рецепцију хришћанских
списа из I века који ће касније ући у канон Новог завета. Ра
нохришћански списи који су у XVII веку названи апостолским
оцима, пошто су њихови аутори довођени у посредну или непо
средну везу са апостолским временом (око 90–150), су следећи:
1) Прва Климентова посланица Коринћанима (1Клим) је
опширно писмо, настало у Риму између 96 и 98. године, дакле
старије и од некихновозаветних списа (нпр. од 2Пет). Ова
посланица уживала је велики ауторитет у древној Цркви. Њен
аутор је познавао канонску 1Кор (уп. 1Клим 47, 1),вероватно
и Рим, док се текстуални комплекс 1Клим 36, 2–5 најверо
ватнијеослања на прву главу П
 осланице Јеврејима.
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Прва Климентова се заједно са Другом Климентовом на
лази у Александријском кодексу (Codex Alexandrinus, V век),
одмах после Откривења. Чињеница да су одвојене од оста
лих писама показује свест преписивача о њиховом посебном
положају у односу на остале канонске посланице. У Алексан
дрији и Сирији 1Клим спада у свете списе. Климент Алексан
дријски је често цитира. По њему је аутор ових посланица
Климент Римски, један од „апостола“ (Strom IV, 105, 1). У јед
ном сиријском манускрипт у 1Клим и 2Клим налазе се између
саборних и Павлових посланица. Евсевије тврди да је 1Клим
„у већини Цркава, како раније, тако још увек у јавној употре
би“ (ЦИ III, 16) и не сврстава је у спорне списе. Други спис
који се везује за Климентово име је Друга Климентова по
сланица (2Клим), проповед тј. омилија настала у Сирији или
Египт у половином II века. У њој се често цитира Стари завет
речима: „то каже Писмо“, с тим што се први пут јавља форму
лација која равноправно са Старим заветом цитира и једну
Исусову изрек у (Мт 9, 13б): „А једно друго Писмо каже (καὶ
ἑτέρα δὲ γραφὴ λέγει): Ја нисам дошао да призовем праведнике,
него грешнике“ (2Клим 2, 4).
2) Посланице Игнатија Богоносца (Игн) представљају
збирк у од седам посланица насталих у Малој Азији, током
страдалничког путовања овог антиохијског епископа у Рим,
највероватније око 110. године после Христа. Све послани
це настале су у ток у владавине римског императора Трајана
(98–117). Четири су написане у Смирни (Ефесцима [ИгнЕф],
Магнежанима [ИгнМагн], Тралијанцима [ИгнТрал], Римља
нима [ИгнРим]), а три нешто касније у Троади (Филадел
фијцима [ИгнФилад], Смирњанима [ИгнСмир], Поликарпу
[ИгнПол]). Збирка Игнатијевих посланица свакако је сачи
њена по узору на већ постојећу збирк у посланица апостола
Павла, при чему лично писмо упућено Поликарпу фиг урира
као пастирска посланица.
3) Варнавина посланица (Варн) је теолошки трактат у
форми писма, настао у Сирији, Палестини или Малој Азији,
око 130. године. У појединим областима овај спис је сматран
канонским. У Синајском кодексу (Codex Sinaiticus)налази се
на крају, заједно за Јерминим пастиром, што значи да је био
у богослужбеној употреби. У овој посланици се једна Исусова
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реч (Мт 22, 14)цитира сауводном формулацијом: „као што је
писано“ (Варн 4, 14: „ὡς γέγραπται“), чиме се Исусовим речима
придаје исти ауторитет као и Светом писму Старог завета.
4) Дидахи или Учење дванаесторице апостола (Дид) је
спис који садржи рана црквена правила. Настао је у Сири
ји или Египт у око 100. године. И поред своје древности овај
спис није ушао у канон, мада га је још у IV век у Атанасије Ве
лики препоручивао катихуменима за читање. У овом спису
постоје честа позивања на „Еванђеље“ (у једнини!), при чему
се вероватно има у виду Еванђеље по Матеју.
5) Јермин Пастир (ЈПаст) је опомињуће писмо у форми
апокалипсе, насталоу Риму око 140–150. Овај спис је био
омиљен у хришћанским круговима. Налази се у С
 инајском (
Sinaiticus) и Кларомонтанском (Claromontanus) кодексу. У IV
веку је у појединим заједницама читан на богослужењима, а
Атанасије Велики га препоручује за читање катихуменима.
6) За име Поликарпа, епископа Смирне везују се два списа
који се убрајају у „апостолске оце“. Поликарпова Посланица
Филипљанима (ПФил) је писмо (или2 писма) које је настало
у Малој Азији око 110–130. године. Ова посланица се служи
деловима из послāница апостола Павла. Оно што је значајно
за историју хришћанске литературе је чињеница да други
спис који је везан за име епископаСмирне,Страдање По
ликарпово (ПСтрад), маркира рађање једне нове књижевне
врсте, мартиријума. Овај спис је, са формалне тачке гледишта,
посланица коју хришћанска заједница Смирне упућује Цркви
у малоазијском граду Филомелијуму, међутим већ на самом
почетку се износи захтев да он буде распрострањен по свим
Црквама (ПСтрад, пролог: „κατὰ πάντα τόπον“).
7) Посланица Диогнету (Диог) није класично писмо, по
што недостају неки од литерарних елемената који констит у
ишу ову књижевну врсту. Настала је највероватније око 200.
године, мада су неки делови каснијег дат ума (гл. 11 и 12). Овај
се спис у древној Цркви нигде не помиње. Спада у групу апо
логетских списа.
8) Делови текста, сачувани од петотомног дела Λογίων
κυριακῶν ἐξήγησις (Фраг) Папија, епископа Јерапољског
(око 110. год.),обично сеубрајајуу дела апостолских отаца.
Реч је о мањим или већим фрагментима који су сачувани у
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списима црквених отаца (нпр. код Иринеја, Евесевија Ке
саријског и др.). Ови фрагменти садрже драгоцене податке из
периода ране Цркве, тим пре што је Папије вредно сакупљао
старе традиције које је имао прилике да чује од с таријих (οἱ
πρεσβύτεροι) хришћана. Папије је сигурно познавао Еванђеља
по Матеју и Марку, мање вероватно Еванђеље по Јовану, док
је 1Јн п
 ознавао сигурно. Eвсевије (ЦИ III, 39, 13)Папијаназива
„духовно ограниченим“ („σμικρὸς ὣν τὸν νοῦν“) због тога што
је запао у јерес хилијазма, тврдећи да ће после општег ва
скрсења мртвих Христос установити хиљадугодишње телесно
(σωματικῶς) царство на земљи (уп. Отк 20, 1–15).

5.2. Апокрифни списи
Апокрифима је на Западу Мартин Лутер 1543. године назвао
оне књиге књиге Старога завета које су предате на грчком је
зик у (код нас се оне називају дефтероканонским), за разлик у
од канонских књига Старога завета (veritas hebraica). Када је
реч о ранохришћанским списима, за разлик у од оних текстова
који се убрајају у апостолске оце, чија је прихваћеност у Цркви
била евидентна, било да су коришћени у богослужењу, кати
хуменат у или приватно, апокрифи представљају посебну гру
пу ранохришћанских списа који нису реципирани готово ни
на једном нивоу живота Цркве. Већина ових списа препозна
та је као проблематична у погледу веродостојности и истина
вере, и од стране отаца и учитеља Цркве није препоручивана
за читање. Апокрифни списи су са литерарне тачке гледишта
настајали углавном по узору на већ опробане књижевне врсте
списа који су се полако али сиг урно налазили на пут у канони
зације: еванђеља, Дела апостолска, посланице и Апокалипса.
Са друге стране, постојала је тенденција приписивања списа
апостолским ауторитетима из прошлости, тако да настаје низ
списа различитих књижевних врста чији су „аутори“ Петар,
Павле, Јован, Филип и др. Преглед најважнијих апокрифа нај
боље је дати кроз књижевне врсте којима припадају.
Јудеохришћанска еванђеља сачувана су само фрагментар
но, у цитатима црквених отаца, а настала су углавном у првој
половини II века. Она се углавном служе синоптичком тради
цијом, мада има и пок ушаја хармонизације синоптика и Еван
ђеља по Јовану. Данас се у науци углавном сматра да постоје
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три јудеохришћанска еванђеља:
1) Назаренско еванђеље (ЕвНаз), настало у Палестини на
арамејском језику, зависно од Еванђеља по Матеју. У овом
еванђељу нарочито се тематизује социјална беда и апелује
на одустајање од сваке врсте имовине. Социјална димензија
нарочито је истакнута приликом обраде прича из канонских
еванђеља: Исус лечи човека са одузетом руком да би могао да
ради и зарађује за живот; болесник моли за излечење да више
не би морао да проси (ЕвНаз 10); у причиобогатом младићу
говори се о двојици богатих младића, чиме се појачава апел
на богате итд.
2) Евионитско еванђеље (ЕвЕв) настало је у Палестини.
У њему се нарочито инсистира на вегетеријанству (уп. Рим
14, 2–21). Јован Крститељ не једе скакавце, већ само дивљи
мед (ЕвЕв 2), док Исусодбија да празнује Пасху, пошто би то
значило једење меса (Фраг 7). Главни циљ Исусовог послања
је укидање жртвовања (Фраг 6) и на тај начин очување живота
животиња. Као што Назаренско еванђеље наглашава потребу
за помоћ сиромашнима, тако Евионитско еванђеље позива на
саосећање и самилост према другим створењима.
3) Јеврејско еванђеље (ЕвЈев) настало је око 200. године у
Египт у. Мали број његових фрагмената сачуван је код цркве
них писаца. Код њега су, за разлик у од прва два, приметни
гностички елементи. Акценат је на хармонији између Бога и
човека. Посебно место се придаје Јакову Праведном, брат у
Господњем. Пневматологија је специфична: Дух Свети се на
зива мајком Исуса Христа.
Остала значајна апокрифна Еванђеља су: 1) Томино еван
ђеље (ЕвТом), старија збирка Исусових изрека, настала у Си
рији око 150. године, са јаким гностичким моментима. Про
нађено је 1945. године. Састоји се од низа Исусових изрека,
без наративног материјала; 2) Египатско еванђеље (ЕвЕг), та
кође гностичког порекла. Сачувани су само фрагменти код
Климента Александријског. Делови које он наводи указују
на аскетски карактер овог еванђеља (енкрaтити); 3) Петрово
еванђеље (ЕвПет) сачувано је фрагментарно и садржи докет
ске моменте: Исус не страда реално, не осећа бол (ЕвПет 4,
10; 5, 19); 4) Егертон еванђеље, добило је назив по папирусу
Egereton 2. Од њега су сачувана само четири фрагмента, која
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се датирају око 200. године. Чини се да се код њега, поред тра
диција из синоптичких еванђеља, мог у наслутити и древна
усмена предања; 5) Непознато берлинско еванђеље публико
вано је 1999. године. У питању је са грчког преведени коптски
текст једног дијалошког еванђеља насталог у II век у. Описује
се предваскрсни разговор Исуса са ученицима у „ми“-стилу,
приликом ког их он упућује у више тајне, узневши се са њима
нa небо све до трона Божијег; 6) Филипово eванђеље (ЕвФил)
је валентијански текст из II века у ком се пропагира гностич
ка христологија: Исус Христос се јавља у разним обличјима
„анђелима као анђео, људима као човек“ (26), итд; 7) Протоја
ковљево eванђеље (ПротЈак; назива се и Јаковљево протоеван
ђеље) настало је у II век у и описује рођење Марије Богороди
це, рођење Христово и смрт Захарије. Од 431. године (Трећег
васељенског сабора) ово еванђеље је добило велики углед, чи
тано је на богослужењима и утицало на формирање појединих
празника (нпр. Рођење Богородице, Ваведење); 8) У Јудином
еванђељу (ЕвЈуд) наилази се на најоштрију антицрквену поле
мик у. Реч је о спису из средине II века, за који је Иринеј знао
из чувења (Haer 1, 30). Спис садржи гностичк у интерпретацију
приче о страдању Христовом, при чему се Јуда појављује као
изабрани гностички ученик који утире пут спасењу.
Као што су апокрифна еванђеља писана по угледу на
канонска, тако је и низ апокрифних дела апостолских настао
по угледу на Лукина канонска Дела апостолска. Ови списи,
користећи недостатак историјских информација у Лукиним
Делима апостолским, имали су за циљ дапопуне празни
ну путем разних приповести о животу и делима појединих
апостола. У погледу књижевне врсте, ова дела се могу окара
ктерисати као хришћански авантуристички романи. У њима
преовладава фикција, мада је могуће установити неке старије
усмене традиције. У погледу односа према вери Цркве посто
је варијације, од гностичких тенденција (нпр. Дела Јованова)
до правоверних садржаја (нпр. Дела Павлова). Најстарија ап
окрифна дела апостолска су: Дела Андрејева (ДАнд, 200–210),
Дела Јованова (ДЈн, 150–200), Дела Павлова (ДПав, пре 200),
Дела Петрова (ДПет, пре 190), Дела Петра и Дванаесторице
(ДДПет, свакако II век)и Дела Томина (ДТом,почетак III века).
У погледу епистоларне књижевности, продукција апокри
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случај код других књижевних врста. Мураторијев фрагмент
помиње две од Маркиона састављене посланице под именом
апостола Павла: Посланицу Александријцима (изг убљена) и
Посланицу Лаодикијцима (уп. Кол 4, 16). Средином II века
настала је и Трећа посланица Коринћанима, као интегрални
део Дела Павлових (ДПав 3, 1–40). Тек много касније, у IV
веку, настала је Кореспонденција између апостола Павла
и Сенеке, која је имала за циљ хармонизацију стоичке фил
ософије и хришћанске теологије.
Од бројних апокрифних апокалипси најзначајније је От
кривење Петрово (ОткПет), које је сачувано на етиопском и у
грчким фрагментима, настало око 135. године. Овај спис, ко
ји садржи опис пакла, местимично се убраја у канонске књи
ге (Codex Claromontanus и Климент Александријски). Друга
значајна хришћанска апокалипса из II века је Вазнесење Исаи
јино (Ascensio Jesaiae), у које су интегрисане старије традици
је. Првих пет глава извештавају о страдању Исаије, док су на
редних пет глава опис његове визије. Велики број апокалип
си које су приписане појединим ауторитетима из прошлости
(нпр. Марији, Стефану, Вартоломеју и др.) настајао је касније,
од III века надаље.
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6. Усмено хришћанско Предање – предлитерарне
форме (изван текстова канонских еванђеља)
Ph. Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur, Berlin, 1975;
M. Reiser, S prache und literarische Formen des Neuen Testaments,
Paderborn, 2001; T. Söding, Der Gottessohn aus Nazareth. Das Men
schensein Jesu im Neuen Testament,Freiburg i. Br, 2006.

Хришћанство се на историјској и духовној сцени човечанства
јавља као заједница људи окупљених у вери у Исуса Христа.
Ова заједница исповеда, сведочи и проповеда да је Бог Га
лилејца Исуса васкрсао из мртвих. На почетк у, дакле, исто
ријске и духовне појаве хришћанства налази се вера у вас
крсење Исуса Христа, која даје смисао његовој претходној
проповеди (1Кор 15, 14). Иск уство васкрсења доживљава се и
пројављује као дело откривења Божијег које никога не оста
вља равнодушним (историја не познаје неутралне извештаје
о васкрсењу!), већ просто „приморава“ да се о њему сведочи,
приповеда и проповеда: „Јер вам најпре предадох што и при
мих, да Христос умре за грехе наше по Писму, и да би погре
бен, и да је устао у трећи дан, по Писму, и да се јави Кифи,
затим Дванаесторици“ (1Кор 15, 3–5). Иск уство васкрсења је
основни покретач ранохришћанског приповедања и пропо
ведања. Потреба да се приповеда о доживљеном и, уопште,
први импулси хришћанског усменог Предања мог у се најбоље
најбоље ишчитати из текста 1Јн 1, 1–3: „Што беше из почетка,
што смо чули, што смо видели очима својим, што сагледасмо
и руке наше опипаше, о Логос у живота, и Живот се јави и
видели смо (ἑωράκαμεν) и сведочимо (μαρτιροῦμεν) и објављу
јемо (ἀπαγγέλομεν) вам Живот вечни, који беше у Оца, и јави
се нама; што смо видели и чули о
 бјављујемо вама, да и ви с
нама имате заједницу, а н
 аша је з аједница са Оцем и са С
 ином
његовим Исусом Христом“. На почетку, дакле, стоји једно ре
ално иск уство које се опис ује категоријама чула („чути“, „ви
дети“, „опипати“); то иск уство не остаје н
 емо, оно се предаје
даље, тј. о њему се приповеда (у тексту: „сведочити“); при
поведањем, иск уство се проповеда (у тексту „објавити“), са
циљем призивања у заједницу вечнога живота, тј. са циљем
да се учествује у том иск уству, истинском богопознању оних
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који су иск усили, видели и сведоче. Дакле, на почетку стоје
иск уство, приповест и проповед. То је уједно и почетак
хришћанског Предања.
Обрисе тог усменог Предања налазимо у текстовима Но
вог завета. Реч је о малим, првобитно нелитерарним цели
нама, које су настале у хришћанским заједницама и које су
биле усмено преношене док нису записане. Савремена истра
живања новозаветних текстова дошла су до резултата који
омог ућавају релативно прецизну систематизацију усмених
предања која стоје иза текстова Новог завета. Ови резулта
ти недвосмислено указују на јединственост сведочења вере
у двоједином облик у Писма и Предања. Овде није реч о на
ративном материјалу, већ првенствено о кратким, сажетим,
једноставним, лаким за памћење формулацијама које изра
жавају веру ране Цркве. Да ли су те формулације директно
из усменог Предања по први пут записане (цитиране) у но
возаветним текстовима, или су оне већ биле записане на не
ком предлошку, те од новозаветних аутора просто преузете
(преписане) – није мог уће са сиг урношћу утврдити. У сваком
случају, оне су играле значајну улог у у богослужбеном живот у
Цркве, и може се претпоставити да су улазиле у састав најста
ријих лит ургијских текстова.
Систематски се може навести неколико група пред
литерарних форми које се углавном налазе изван текстова
канонских еванђеља, дакле које су претежно сачуване у но
возаветној епистоларној књижевности. Подела нелитерар
них форми која следи је покушај разликовања истих, мада то
није увек једноставно, пошто се често преплићу и јављају у
комбинацијама.
1) Кратке исповедне форме (πιστεύω) које изражавају
ранохришћанску веру. Ове форме:
а) изражавају веру у Бога који је Исуса Христа васкрсао
из мртвих. Нпр. Рим 4, 24: „Него и занас којима ћесе урачун
ати, који верујемо (πιστεύουσιν) у Онога који васкрсе Исуса
Христа, Господа нашега из мртвих“; Рим 8, 11: „Ако ли живи у
вама Д
 ух Онога којије васкрсао Исуса из мртвих, О
 нај који је
подигао Христа из мртвих оживеће и ваша смртна тела Духом
својим к
 оји живи у вама“; Рим 10, 9: „Јеракоисповедаш свој
им устима да је Исус Господ,и верујеш у срцу своме да гаБог
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подиже из мртвих, бићеш спасен“; 1Кор 6, 14: „А Бог и Господа
васкрсе, и нас ће васкрснути силом својом“. Надаље, Христос
се појављује као субјекат, али у питању је граматички гледано
passivum divinum, нпр. Рим 6, 4,9: „Тако се сњим погребосмо
кроз крштење у смрт, да би, као што Христос уста (ἠγέρθη) из
мртвих славом Очевом, тако и ми ходили у новоме животу
... Знајућида Христос, уставши из мртвих (ἐγερθείς), вишене
умире, смрт вишене влада њиме“;
б) изражавају веру да је Христос заиста страдао и умро
за нас (ὑπέρ-форме), нпр. Рим 5, 8: „АлиБогпоказује своју
љубав према нама, јер још доксмо билигрешници Христос
умре за нас“; 2Кор 5, 14: „Јернас љубавХристова обузима,па
овако мислимо: даако један умре за све, то сви умреше“. Бог
се појављујекао субјект, нпр. Рим 8, 32: „Он, који Сина свога
не поштеде, негога предаде за све нас, како да нам с њиме
и све н
 е дарује?“, или Христоскао субјект, нпр. Гал 2, 20: „А
живим не вишеја, н
 его живи у мени Христос; а штосад жив
им у телу, живим вером Сина Божијега, који ме заволе и пре
даде себе за мене“. Надаље је значајна теолошка рефлексија
смрти Исуса Христа уконтексту васкрсења, нпр. 1Сол 4,
14: „Јераковерујемо да Исус умре и васкрсе, тако ће и Бог
оне који с у уснули у Ис ус у довести с њим“; Рим 4, 2 5: „Који
би преданза грехе нашеи устаде за оправдање наше“; 1Кор
15, 3–4: „Јер в ам најпре предадох што и примих,да Христос
умреза грехе наше по Писму, и да би погребен, и да је устао
у трећи дан, по Писму.“
Ове врло старе нелитерарне форме, које је апостол Павле
интегрисао у своје посланице, изражавају веру ранохришћан
ске Цркве да је Бог васкрсао Исуса из мртвих и тиме омог ућио
васкрсење свима који верују у њега. У овом раном стадијуму
хришћанског Предања однос монотеизма и христологије за
добија основе помоћу којих ће се касније констит уисати све
тоотачка тријадологија (уп. такође важно место Рим 1, 2–4:
„... које Бог унапред обећа преко пророка својих у Светим пи
смима, о Сину своме, који је по телу рођен од семена Дави
дова, Исусу Христу, Господу нашем, који је објављен у сили
по Духу Светоме за Сина Божијега, васкрсењем из мртвих...“).
Такође, и еклисиологија задобија кључне карактеристике, на
основу којих се на Цркву гледа као на залог васкрсења верују
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ће заједнице. Ови централни теолошки мотиви провејавају у
готово свим раним нелитерарним формама.
2) Омолошке форме („ὁμολογέω“ – „исповедам“) изражава
ју кратко и
 концизно веру даје Христос Господ, и можемо их
назвати најранијим христолошким богословљем. Нпр. Рим 10,
9а: „Јеракоисповедаш устима својим даје Христос Господ ...“;
Фил 2, 11: „Ида сваки језик призна да је Господ Исус Христос
на славу Бога Оца“; 1Кор 12, 3: „... и нико не м
 оже рећи: Господ
је Исус, осим Духом Светим“.
3) Киригматске форме (κήρυγμα) везане за мисионарску
проповед. Нпр. 1Сол 1, 9–10: „... и како сеод идолаобратисте
Богу, да служите Богу живом и истинитом, и да очекујете Си
на његовог с небеса, којега подиже из мртвих, Исуса, који нас
избавља од гнева који долази“.
4) Литургијске форме заузимају изузетно место у тексто
вима Новог завета. Може се утемељено тврдити да је првоб
итни језик теологије и био литургијски језик, што се проучава
њем текстова може показати. Језик теологије новозаветних
аутора је у великој мери језик литургијске заједнице. Литурги
јске нелитерарне форме препознатљиве су у низу теолошких
аспеката које срећемо у новозаветним текстовима:
а) Бог је један. Нпр. 1Кор 8, 6: „Али ми имамо само јед
нога Бога Оца, од којега је све и за којега смо ми, и једнога Го
спода Исуса Христа, кроз којега је све и ми кроз њега“; 1Тим 2,
5: „Јер један је Бог, један и посредник између Бога и људи, чо
век Христос Исус, који себе даде у отк уп за све, сведочанство
у назначена времена“. Посебан вид славословља су акламаци
је (у политичком живот у римског царства „узглашавање“ вла
дара од стране народа). То су тзв. ἄξιος-форме које изража
вају достојност и приличност слављења Бога. Један пример у
ком је сам Бог субјект акламације нуди Отк 4, 11: „Достојан си
(ἄξιος εἶ), Господе и Боже наш, да примиш славу и част и силу,
јер си ти створио све, и вољом твојим све настаде и сазда се“.
На другом месту појављује се Исус Христос као субјект акла
мације: „Говорећи гласом громким: Достојно је (ἄξιόν έστιν)
Јагње које је заклано да прими силу и богатство и премудрост
и част и славу и благослов“ (Отк 5, 12). У тексту Откривења
налазе се, затим, елементи лит ургијске молитве славосло
вља, Отк 11, 17–18: „Говорећи: Благодаримо ти (εὐχαριστοῦμἑν

66

Увод у Нови Завет

σοι), Господе Боже Сведржитељу, који јеси, и који беше, и ко
ји долазиш, што си примио силу своју велик у, и зацарио се;
и незнабошци се разгневише, и дође гнев твој и време да се
мртвима суди, и да се дâ плата слугама твојим, пророцима и
светима и онима који се боје имена твога, малима и великима,
и да се пог убе они који кваре земљу“.
б) Молитве, нпр. Оче наш (Лк 11, 2–4 пар),цариникова
молитва (Лк 18, 13), молитва у Еф 3, 14–21.
в)Евхаристијска предања, нпр. Мк 14, 22–25 пар; 1Кор
11, 23–26; 1Кор 16, 20б–22сс.
г) Крштењекао литургијски чин, нпр. Гал 3, 26–28: „Јер
стесви синови Божији вером у Христа Исуса;јер који се год
у Христа крстисте у Христа се обукосте. Нема више Јудеја ни
Јелина, нема више роба ни слободнога, нема више мушког ни
женског, јер сте висви један у Христу Исусу“; Еф 5, 1 4: „Зато
вели: Устани ти који спаваш и васкрсни из мртвих, иобасјаће
те Христос“.
д) Славословља(доксологије), нпр. Рим 11, 36: „Јер је
од њега и к
 роз њега и р
 ади њега с ве. Њему славау векове.
Амин“; Гал 1,5: „Којему славау векове векова. Амин“.
5) Песме и химне су форме које су свакако везане за ли
тургију. Пошто оне заузимају посебно место у новозаветним
текстовима, овде их наводимо засебно. Четири новозаветне
химне су један генијалан теолошки захват који изражава ор
ганску синтезу монотеизма и христологије: Фил 2, 6–11; 1Тим
3, 16; Кол 1, 15–20 и Јн 1, 1–18.
6) Паренезе су нелитерарне форме које су настале као плод
пастирске бриге и потребе за храбрењем хришћана да остану
на пут у којим су пошли. Тако постоје опомене, нпр. 1Сол 5,
16 – 22, листе (каталози) мана и врлина, нпр. Фил 4, 8; Рим
1, 29–31, као и комбиновано Гал 5, 19–23; Кол 3, 5, 8, 12. Ове
листе сродне су са каталозима који су настајали у тадашњој
популарној философији. Надаље, постоје паренезе које се за
нимају за поредак у домаћинству, нпр. Кол 3, 18 – 4, 1; Еф 5, 22
– 6, 9; Тит 2, 1–10; 1Пет 2, 18 – 3, 17; и учење о два пута које се,
додуше, не налази у Новом завет у (мада уп. Мт 7, 13с), али се
налази у списима апостолских ученика (Варн 18–20; Дид 1–6).
Реконструкција нелитерарних форми, која се врши на ос
нову самих новозаветних текстова и познавања историје ране
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Цркве, помаже да се уоче ране хришћанске теолошке постав
кеи начини на које су сеонеизражавале. Поред тога, начин
на који су оне интегрисане у новозаветне текстове отвара да
ље видике за извесне теолошке развоје унутар хришћанске
Цркве.
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7. Личност и списи светогапостола Павла
7.1. Апостол Павле
E. Lohse, Paulus. Eine Biographie, München, 1996;J. Becker, Paulus.
Der Apostel der Völker, Berlin, 31998; G. Bornkamm, Paulus, Stuttgart –
Berlin – Köln, 71993; C.K. Barrett, On Paul. Essays onHis Life, Workand
Influence in the Early Church, London – New York, 2003; The Cambridge
Companion of Paul, изд. J. D. G. Dunn, C
 ambridge, 2003; Paulus. Leben –
Umwelt – Werk– Briefe, изд. O. Wischmeyer, Tübingen, 2006; U.Schne
lle, Paulus. Leben und Denken, Berlin – New York, 2003; Paul’s World,
изд. S. E. Porter, Leiden – Boston, 2008; E.P. Sanders, Paulus, Stuttgart,
1995; J. D. G. Dunn, The New Perspective of Paul, Eerdmans, 2007.

Као историјски извори за проучавање личности и теологије
апостола Павла служе:
1) На броју 13 (14) канонских посланица које се приписују
апостолу многобожаца, затим Дела апостолска која у вели
кој мери представљају биографију апостола Павла и, коначно,
кратка белешка из Прве посланице Климента Римског Корин
ћанима (1Клим 5, 5 – 6, 1) о страдању и смрти апостола. При
марни извори за проучавање личности теологије апостола
Павла су свакако његове сопствене посланице. Пошто се ми
шљења научника још увек разилазе по питању аутентичности
канонских посланица, оне се, у зависности од става појединих
истраживача, селективно користе приликом реконструкције
апостолове личности и теологије. Најчешће се аутентичним
посланицама, и тиме основним изворима, сматрају 7 канон
ских посланица: Прва Солуњанима (1Сол), Прва Коринћани
ма (1Кор), Друга Коринћанима (2Кор), Филипљанима (Фил),
Филимону (Флм), Галатима (Гал) и Римљанима (Рим), док се
остале канонске посланице које се приписују апостолу Павлу
сматрају делима његових блиских ученика и сарадника, те
као такве мог у бити третиране само као сек ундарни извори
за личност и теологију апостола.
Разликовање аутентичних посланица апостола Павла од тзв. деф
теропавловских посланица у научном проучавању Светог писма
Новог завета врши се на основу следећих критеријума: 1) хроно
лошких и историјских, када се јасно покаже да се животна сит уа
ција апостола Павла која се у њима претпоставља не може усагла
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сити са оним што је историјски релативно добро познато о апо
столу; 2) филолошких, када се језик и стил разлик ују од потврђе
но аутентичних посланица апостола Павла; и 3) теолошких, када
се саопштавају теолошки садржаји који не одговарају аутентич
ним посланицама. На основу ових критеријума, дефтеропавлов
скима се сматрају следеће канонске посланице: 1Тим, 2Тим, Тит,
Еф, Кол и 2Сол. Павлово ауторство Посланице Јеврејима данас
се готово и не узима у разматрање, већ се ова посланица посма
тра као дело непознатог хришћанског писца, који се чак не може
сврстати ни у дефтеропавловску традицију. Међутим, расправа
о ауторству канонских посланица још увек није затворена. Упо
знавање са арг ументима који говоре против ауторства апостола
Павла треба да омог ући сопствене истраживачке подухвате и по
стави питање релевантности ауторства, како из историјске, тако
и из предањско-еклисијалне перспективе.

2) Још опрезније се приступа Делима апостолским као
извору за проучавање апостолове личности и теологије. Те
ологизована историја ране Цркве апостола Луке не предста
вља фактички извештај (bruta facta) о живот у и теологији апо
стола Павла, већ често историјску стварност подређује тео
лошким усмерењима и општој литерарно-теолошкој равни,
на којој Дела апостолска као ранохришћански спис почивају.
Критеријуми за историјску поузданост Лукиних података о
Павлу су: 1) слагање са изјавама из посланица; и 2) ван списā
апостола Павла сачуване белешке, које ни у чему не против
рече изјавама из канонских посланица.
3) Посланица 1Клим, коначно, настаје у једној историјској
сит уацији у којој збирка посланица апостола Павла већ по
стоји скоро као заокружена целина. Ова посланица извешта
ва да су апостоли Петар и Павле (истовремено?) страдали у
Риму у време Нероновог прогона хришћанске Цркве.
На крају, када је реч о изворима за личност и теологију
апостола Павла, мора се констатовати да је он заправо више
учио и писао него што је то нама данас познато. О тој чиње
ници сведоче места из канонских посланица на којима се по
мињу поједини апостолови списи који нису сачувани (1Кор 5,
9; 2Кор 2, 4; Кол 4, 16).
На основу аутобиографских белешки (Гал 1, 10 – 2, 21;
2Кор 2, 14 – 6, 10; 10, 1 – 12, 21; Рим 1, 1–7; 15, 14–33 и Фил 3,
2–11) и релативно поузданих белешки из Дела апостолских
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(Дап 8, 3; 9, 1–29; 22, 3–21; 26, 9–20; 21, 15сс), са сиг урношћу
се може рећи да је апостол Павле је био пореклом из народа
Израила (Рим 11, 1; 2Кор 11, 22; Фил 3, 5), из племена Венија
миновог (Рим 11, 1; Фил 3, 5). Постојбина му је био град Тарс,
где је његова породица стекла право грађанство (Дап 21, 39).
Павле се родио у Тарс у (Дап 22, 3) и боравио у њему (Дап 9,
30; 11, 25, уп. такође „Киликија“ у Гал 1, 21). У погледу образо
вања није јасно да ли се школовао претежно у родном Тарс у
или, пак, у Јерусалиму. Лука извештава да је био ученик раби
на Гамалила у Јерусалиму (Дап 22, 3). У Делима апостолским
помиње се да се апостол Павле бавио занатом израде шатора
(σκηνοποιός, Дап 18, 3). Павле помиње да сâм, сопственим ру
кама зарађује за живот (1Сол 2, 9; 1Кор 4, 12), али не и занат
којим се бави. Нејасно је да ли је Павле овај занат изучио пре
свог обраћења у хришћанство или после. Вероватније је да је
апостол, у циљу своје мисионарске економске независности,
занат (прављења шатора) изучио после обраћења у хришћан
ство. У свом хришћанском периоду Павле помиње да живи
безбрачно (1Кор 7, 7). Пошто су посвећени рабини по прави
лу били ожењени, постоје претпоставке да је најпре био оже
њен, те да је касније можда постао удовац. Пре свог обраћења
у хришћанство био је фарисеј, припадник јудејске религијске
фракције која је била веома активна у свакодневном живот у
Јевреја током I века.
 погледу религијских схватања, за фарисеје је карактеристично
У
веровање да се човеков живот констит уише од судбине и соп
ствених дела, затим веровање у бесмртност у душе (у васкрсење
мртвих, Дап 23, 8) и загробну награду и казну (есхатолошки суд).
Ови ставови значајно су се разликовали од погледа на свет код
садукеја, по којима не постоји судбина, већ само сопствена дела,
и нема бесмртности душе нити вечне награде или казне, као и од
есенских теолошких ставова, који су веровали у судбину као Бо
жије предодређење и у бесмртност душе, „који су сродни оној сек
ти коју Грци називају стоицима“ (по Јосифу Флавију, Vita 2; Bell II,
8, 2–14; Ant XVIII, 1, 2–5). Фарисеји су, поред писане Торе, народу
преносили и „усмену Тору“, „предања отаца“, у виду законских од
редби (Мк 7, 3, 5, 8, 13). У тумачењу Торе били су флексибилни (уп.
Дап 5, 38с) и било им је стало до њене практичне примене у сва
кодневном живот у народа. Поред Петокњижја признавали су и
пророке и друге списе за свете књиге. Тежили су праведности (Мт
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5, 20; Лк 16, 15) и у народу су деловали путем давања инструкција
у погледу Торе (уп. Гал 1, 13; Фил 4, 6). Сви ови моменти су значај
ни да би се боље разумео духовни амбијент у ком стасава Павле.

Павле је, дакле, био строги фарисеј и ревнитељ за Тору (Гал
1, 14; Фил 3, 5; Дап 22, 3; 23, 6). То је био разлог зашто је по
стао гонитељ (διώκειν πορθεῖν) новонасталих хришћанских
заједница у Јудеји. Међутим, када се касније као хришћанин
присећа тог периода свог живота, Павле не наводи конкрет
на места у којима је гонио Цркву (Гал 1, 13, 23; Фил 3, 6; 1Кор
15, 9). Са друге стране, Лука извештава о присуству младога
Савла приликом каменовања Стефана (Дап 7, 58) у Јерусали
му и његовој сагласности (συνευδοκεῖν) са пог убљењем. Лука
потом представља Павла као активног гонитеља хришћана
који иде по кућама, одводи јерусалимске хришћане у тамни
це и дословно се труди да их истреби („λυμαίνεσθαι“, Дап 8,
3; 9, 1; 22, 4, 19; 26, 10). Локализовање прогона од стране Луке
у Јерусалим чини тешко разумљивом Павлову тврдњу у Гал
1, 22 да је лично био непознат заједницама у Јудеји („ἤμην δὲ
λαγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰοθδαίας“). Како
то да су они само „чули“ да онај који је гонио Цркву сада про
поведа веру коју је рушио (Гал 1, 23)? Због тога се Лукин изве
штај о Павловим прогонима хришћана у Јерусалиму доводи
у сумњу. Већина истраживача сматра да је центар Павлове
антихришћанске активности у ствари био Дамаск. Лука из
вештава да је Павле са овлашћењем кренуо у Дамаск да го
ни хришћане (Дап 9, 2), што је са историјске тачке гледишта
једна тешко замислива сит уација, али свакако указује на тра
гове Павлове повезаности са Дамаском. На то да је Дамаск
највероватније био место Павловог прогона хришћана ука
зује и апостолова белешка из Гал 1, 17, где он каже да је по
сле свог обраћења отишао у Арабију, да би се касније поново
вратио (πάλιν ὑπέστρεψα) у Дамаск. Како је Павле од суровог
прогонитеља хришћанских заједница сам постао хришћанин?
Апостол више пута извештава о свом призиву (1Кор 9, 1; 15,
8; Гал 1, 12–16), наводећи само да му се јавио Христос, да га
је „издвојио“ („ἀφορίζω“, Рим 1, 1; Гал 1, 15), не пружајући н
 и
један детаљ у вези са тим д
 огађајем. Та чињеница је у пот
пуној сагласности са апостоловом праксом да се не позива на
своја визионарска иск уства, да не заснива на њима свој ауто
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ритет и да не легитимише помоћу њих свој теолошки исказ
(2Кор 12, 1сс). Углавном, апостолов призив био је суштински
везан за његово послање да проповеда међу многобошцима
(Гал 1, 16). Н
 асупрот томе, Лука у Д
 елима апостолским три
пута детаљно описује Павлово преобраћење (Дап 9, 3–19; 22,
6–21; 26, 12–18). Прва приповест је описана у трећем лицу,
док су друге две исприповедане у првом лицу, дакле од са
мога Павла. Приче су готово идентичне, смештене на путу из
Јерусалима у Дамаск. Једина разлика је што у Дап 9, 7 прат
иоци не виде ништа него само чују глас, док у Дап 22, 9 и 26,
14 они виде светлост али не ч
 ују ништа. Интересантно је да
Павле своје виђење васкрслог Христа сврстава у низ поствас
крсних појављивања пред апостолима (1Кор 15, 3–11), док код
Луке постоји јасна дистанца између појављивања васкрслог
Христа пред апостолима и његовог вазнесења и појављивања
пре Павлом. Надаље, Лука извештава о Павловом крштењу
непосредно после визије Васкрслога (Дап 9, 18; 22, 16), док
сâм Павле тај моменат не спомиње, мада га вероватно подра
зумева. Док сâм апостол Павле тврди да је непосредно после
обраћења отишао у Арабију и тек после три године отишао у
Јерусалим (Гал 2, 17с), Лука приповеда о непосредном бекству
из Дамаска и одласку у Јерусалим (Дап 9, 26с). Последњу чет
вртину Д
 ела апостолских Лука посвећује Павловом заточењу
и транспорту у Рим, где неометано делује наредне две године
(Дап 28, 31). Овде се приповест нагло прекида. Апостол је
стигао до Рима, центра тадашњег света, где може несметано
да проповеда Еванђеље. Лука не описује Павлову трагичну
смрт у Р
 иму, мада је претпоставља (Дап 20, 25, 38). Следећа
вест о судбини апостола Павла налази се тек у 1Клим 5, 5–7. У
тексту се п
 омиње да је П
 авле поучавао „читав свет“ и стигао
до „границе Запада“ („ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως“). Ова тврдња
је увек изнова давала повода да се разматра могућност да је
Павле ипак стигао у Шпанију и остварио свој мисионарски
план (уп. Рим 15, 24). Такође се помиње да је „положио сведоч
анство“ пред властима, што је вероватно алузија на његово
мученичко страдање. Ближе околности апостолове смрти
нису познате. Претпоставља се да је могао страдати на крају
судског процеса који је вођен лично против њега, или пак да
је могао бити жртва општег прогона хришћана 64. године под
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 ероном (Тацит, Ann 15, 44, 2–5). Приповест о смрти апос
Н
тола Павла доносе апокрифна Д
 ела Павлова, спис из II века.
Овај са историјске тачке гледишта непоуздан ранохришћ
ански текст извештава да је П
 авлу одрубљена глава, и то н
 е
посредно после прекида прогона хришћана под Нероном, у
оквиру једног појединачног судског процеса (ДПав 11, 5).
Да је апостол Павле био римски грађанин (civis Romanus)
помиње се само у Делима апостолским (Дап 16, 37; 22, 25–29;
23, 17), док сâм апостол Павле у својим посланицама никада
не говори о себи као о грађанину Рима. Поједини истражива
чи оспоравају веродостојност Лукиних приповести у којима
се апостол Павле позива на привилегије римског грађанства.
Међутим, чињеница да само Лука, а не и сâм Павле, поми
ње апостолово римско грађанство не може се употребити
као арг умент против веродостојности овог податка. Посто
је, наиме, многи други подаци о апостолу Павлу које помиње
само Лука, а да се због тога њихова веродостојност не дово
ди у питање (нпр. порекло из Тарса Киликијског). Надаље се
против Лукиног извештаја о Павлу као грађанину Рима на
води немог ућност изналажења порекла Павловог римског
грађанства, тј. поставља се питање одакле апостолу римско
грађанство. Међутим, с обзиром да полеђина многих исто
ријских података не само из историје хришћанске Цркве, већ
и историје уопште, остаје заувек нерасветљена, овај арг умент
не може озбиљно поткопати истинитост Лукиног извештаја.
Напослетк у, као арг умент против истинитости податка о Па
вловом римском грађанству наводи се питање: ако је Павле
био грађанин Рима, како то да не познајемо његово троделно
римско име (nomen – praenomen – cognomen; нпр. философ
Луције Анеј Сенека, историчар Гај Светоније Транквил, или
у Дап 18, 12 поменути Луције Јуније Галион)? Против овог ар
гумента може се рећи да у Новом завет у не постоји ни један
једини пример навођења пуног римског троделног имена, од
чега ни апостол Павле није изузетак. Ипак, и поред овог по
бијања арг умената оних који не верују Луки, остаје чињеница
да апостол Павле себе не назива римским грађанином, и да је
било сит уација у којима би могао да искористи ту привилеги
ју ако ју је имао, али да то никада није учино (уп. 2Кор 11, 25).
Остаје, дакле, или да се укаже поверење Лукиним припове
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стима или да се, пак, из Павловог silentio закључи да он није
био римски грађанин, мада неки текстови из његових посла
ница садрже индиције да је могао бити у потпуности свестан
своје грађанске одговорности (уп. Рим 13, 3–6).

7.2. Основне карактеристике мисије апостола Павла
Апостол је после преласка у хришћанство постао неуморни
мисионар, оснивач црквених заједница и теолог ране Цркве.
Већ је напоменуто да систематски приказ Павлових путовања
не потиче од њега самог, већ од Луке у Делима апостолским.
Лука приповеда о почетк у његове мисионарске делатности, о
његовом првом мисионарском путовању. (47–48. године, да
кле пре апостолског сабора у Јерусалиму) које покрива Перг у
Памфилијску, Антиохију Писидијску, градове Иконију, Ли
стру и Дерву јужне Галатије, са Кипром као главним циљем
(Дап 13, 4 – 14, 28). На овом путовању апостол Павле пут ује
са Варнавом и делом пута са Јованом Марком. Он се у Гал 1,
21 осврће на своја (мисионарска?) путовања у Сирију и Ки
ликију, али не говори о мисионарским областима које наво
ди Лука. Међутим, у контексту Посланице Галатима није ни
било неопходно да апостол детаљно говори о својим миси
онарским путовањима, пошто је Галатима пре свега хтео да
нагласи своју независност од јерусалимских ауторитета (Гал
1, 17–24). Сходно томе, иако се Лукине информације у погледу
првог мисионарског путовања апостола Павла не поклапају
у потпуности са наводима последњег (Гал 1, 21), опет нису ни
међусобно опречне. Највероватније је Павле на свом првом
мисионарском путовању најпре деловао у Сирији и Киликији,
а потом у областима јужне Галатије и на Кипру. Лука нас та
кође извештава о Павловом другом мисионарском путовању,
одмах после апостолског сабора, дакле 49–52. (Дап 15, 36 – 18,
22), на ком су га пратили Тимотеј и Сила (Силван). Најважни
је мисионарске станице на овом путовању били су градови
Филипи (Дап 16, 12с, прва хришћанска Црква на тлу Европе),
Солун (17, 1с), Верија (17, 13), Атина (17, 15с) и Коринт (18, 1с,
где је апостол боравио 18 месеци). Треће мисионарско путо
вање апостола Павла било је углавном посвећено утврђивању
већ постојећих црквених заједница (Дап 18, 23 – 19, 40), те је
питање да ли би га уопште требало називати мисионарским.
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На овом путовању Павле се не појављује као мисионар који
оснива нове црквене заједнице, већ више као апостол који по
сећује и утврђује заједнице које је раније основао (Дап 18, 23;
20, 2, 7, 17). У Ефесу је већ проповедао Аполос (Дап 18, 24), и
Павле је тамо већ затекао „ученике“ (Дап 19, 1) који, ипак, ни
су примили пуно крштење (19, 2–6). Лука наводи да Павле из
Ефеса, где је остао две године (Дап 19, 10), намеравао да пут у
је у Јерусалим (Дап 18, 21) и касније у Рим (Дап 19, 21). У Дап
18, 22 наводи се апостолово намеравано путовање из Ефеса
у Сирију, мада у ток у приповести долази до наглог заокре
та: када апостол Павле стигне у Кесарију Палестинску, он не
креће ка северу, већ се „попе и поздрави Цркву“ („ἀναβὰς καὶ
ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν“) и потом сиђе у Антиохију. Лука,
додуше, не именује Цркву коју је Павле посетио, али глагол
„попети се“ по правилу се користи за посету Јерусалиму. Лука
овде највероватније нотира једну кратку апостолову посету
јерусалимској заједници, коју Павле не помиње у својим пос
ланицама. Апостол се вероватно и овај пут бавио мисијом,
успутно и на локалном нивоу (уп. Дап 19, 10), али у токутрећег
путовања Лука не описује оснивање нових црквених зај
едница, већ углавном посете Црквама у МалојАзији иГрчкој.
Мисионарска делатност апостола Павла била је страте
шки осмишљена, тако да се може говорити о планској мисији
међу многобошцима каква ни пре њега, нити касније, све до
откривања нових континената, није спровођена на тако орга
низован начин. Свакако да је ширењу хришћанства допринео
велики број људи, мање познатих и сасвим непознатих ми
сионара, али нико није са толиком ревношћу и способношћу
проповедао име Исуса Христа. Апостол Павле неуморно пу
тује и мисионари дуж провинција Римског царства, Сирије и
Киликије, Азије, Македоније, Ахаје, Илирије. Велики апостол
стиже до самога Рима, а у мислима је већ у Шпанији. Савре
мени човек тешко да може да замисли колико труда и напо
ра захтева превазилажење огромних географских дистанци
у условима античког саобраћаја. Свој рад Павле концентри
ше на градове – Солун, Коринт, Ефес и др. Мисионарску ин
фраструкт уру одржава регрутовањем сарадника (συνεργοί) од
поверења који му помаж у да очува успехе свога рада, као и
путем посланица које га оприсутњују када је одсутан (уп. Рим
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15, 14–33; Флм 21; 1Кор 4, 14–21; 1Сол 2, 17 – 3, 13; Фил 2, 19–24;
2Кор 8, 16–23; 9, 1–5). Апостол Павле схвата као свој призив и
првенствени задатак управо мисију, и из његовог мисионар
ског иск уства изнићи ће и његова теологија. Мисија апостола
Павла са свим трудом и страдањем уложеним у њу не може
се схватити ако се не схвате његови мотиви. Очекивање бли
ског поновног доласка Исуса Христа било је засиг урно један
од основних мотива који је руководио апостола Павла у жељи
да што пре и што је мог уће даље проповеда Исуса Христа,
Спаситеља света. Апостол посматра време у ком живи као
време отпада Израила, као време у ком треба задобити што
више многобожаца за Име Христово, пошто се ближи други
Христов долазак (Рим 11, 25–27; 1Сол 2, 19). Ово је став који је
апостол доследно задржао од 1Сол до Рим. Период мисије ну
ди народима последњу мог ућност да се приклоне Христу пре
његовог поновног доласка. Самим тим, апсолутну предност
има мисија међу многобошцима, кроз које ће се и Израил спа
сти (Рим 11, 26). Сâм апостол Павле даје најупечатљивије све
дочанство о свом мисионарском раду у 2Кор 11, 26–29: „Често
сам путовао, био у опасности на рекама, у опасности од раз
бојника, у опасности од свога рода, у опасности од незнабо
жаца, у опасности у граду, у опасности у пустињи, у опасности
на мору, у опасности међу лажном браћом; у труду и напору,
често у неспавању, у гладовању и жеђи, често у постовима, у
зими и голотињи; поред свега осталога свакодневни прити
сак људи на мене, брига за све Цркве. Ко ослаби, а да и ја не
ослабим? Ко се саблажњава, а ја да не сагоревам?“
Поред свих тешкоћа, мисија апостола Павла одвија се
програмски. Он је пред очима имао јасне циљне групе. То су
најпре били Јевреји, његова браћа по телу, који би по природи
ствари требало да буду најпријемчивији за Реч Божију, јер им
су им τὰ λόγια τοῦ θεοῦ већ биле поверене (уп. Рим 3, 2). Пошто
се проповедање Еванђеља Јеврејима завршавало мање-више
неуспешно, апостол Павле се окретао многобошцима, и то не
било којим многобошцима, већ готово по правилу „богобоја
жљивим многобошцима“ који су били симпатизери јеврејске
вере и етоса, али нису желели да у потпуности пређу у јудеј
ство и да се обреж у. То су били σεβόμενοι или φοβούμενοι τὸν
θεόν. Добар пример је мисија у Коринт у о којој извештавају
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Дела апостолска (Дап 18, 6–7): „Ја сам чист, и од сада идем
многобошцима. И отишавши оданде дође у кућу некога по
имену Јуста, који поштоваше Бога, чија кућа беше до саме си
нагоге“. Претпоставља се да је међу „богобојажљивима“ било
доста имућних људи који су управо због свог социјалног ста
туса и пословног живота избегавали да постану Јевреји, јер
би им припадност јудејству отежавала да неометано обавља
ју своје послове (нпр. прописима о венчању, о јелима и сл.).
Управо такви људи, који су привучени Павловом проповеди
о распетом и васкрслом Христу, били су апостолу од велике
помоћи приликом разгранавања његове мисионарске делат
ности. Са друге стране, прозелитству су били склонији људи
из социјално нижих слојева, којима је припадност јудејству
могла донети одређене предности. „Богобојажљиви“ су били
отворени за хришћанство, јер су то по природи ствари били
људи који су били самостални у односу на сопствену тради
цију, што су пројављивали већ у самом односу према јудеј
ству. Хришћанство им је, надаље, нудило превазилажење
култ урних и етничких граница и остваривање верског иден
титета без традиционалних спона. Придобијање „богобоја
жљивих“ за хришћанство довело је, наравно, до конфликта са
Јеврејима, који су ову групацију посматрали као кандидате за
сопствену веру (уп. ударно место Дап 18, 13). Павле је „бого
бојажљивима“ проповедао да мог у бити верујући и без држа
ња јудејских прописа, тј. Торе. То је наравно изазивало гнев
Јевреја, који су у Павлу видели издајника вере отаца. Губећи
„богобојажљиве“, Јевреји не само да су губили материјалну
помоћ, већ су губили и важне друштвене везе које су им биле
потребне као стално сумњиченој мањини у страном свет у. Та
ко је апостол Павле не само придобијао нове чланове Цркве,
свете и изабране сасуде Божије благодати, већ је успевао да
од истих добије помоћ и подршку за даљу мисију.

7.3. Основне карактеристике епистоларне књижевности
у антици и посланице апостола Павла
H.-J. Klauck, Die antike Briefliteratur und das Neue Testament. Ein
Lehr- und Arbeitsbuch, Paderborn, 1998; D. E. Aune, The New Testament
and Its Literary Enviroment, Philadelphia, 1987; J. M. O’Connor, Paul
the Letter-Writer. His World, His Options, His Skills, Collegeville, 1995;
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M. Müller, Vom Schluss zum Ganzen. Zur Bedeutung des paulinischen
Briefcorpusabschlusses, Göttingen, 1997; J. K. White, Light from Anci
ent Letters (Foundations and Facets), Philadelphia, 1986; S. K. Stowers,
Letter Writing in Greco-Roman Antiquity, Philadelpia, 1986; F. Schneider
– W. Strenger, Studien zum neutestamentlichen Briefformular, Leiden,
1987; A. J. Malherbe, Ancient Epistolary Theoristis, Atlanta (GA), 1988;
G. Theissen, Das Neue Testament, München, 2002.

Настанак хришћанске литерат уре везује се за име и литерар
но дело апостола Павла. Он је писао (диктирао) искључиво
писма или посланице. По форми, стилу и функцији, послани
це апостола Павла партиципирају у свет у античке епистоло
графије, али се и разлик ују од ње.
Апостол Павле је писао на грчком језик у, који је вероватно
научио у детињству и на ком је могао без проблема да изрази
своје мисли. Његов језик садржи и известан број семитизама,
али то нису класични говорни, већ само индиректни семити
зми, који се срећу у преводу Светог писма на грчки, Септ уа
гинти. Из његових посланица може се закључити да је одлич
но познавао јеврејску Библију у грчком преводу. То је резултат
бављења Тором још у фарисејском периоду његовог живота.
Садржај посланица апостола Павла одише живом вером
и пројавом иск уства распетог и васкрслог Христа. Апостол
многобожаца претаче у речи своје радости, бриге, сумње,
опомене и бодрења у вези са младим хришћанским заједни
цама којима се обраћа. У својим посланицама Павле не разви
ја теолошке системе нити се труди да прецизно упојмови сво
ју теологију. Његова комуникација са црквеним заједницама
је жива и динамична и углавном условљена разним проме
њивим сит уацијама у којима се налазе његови адресати. Кроз
посланице апостола Павла провејава молитвено-лит ургијски
дух вере који се препознаје у химнама, благословима, благо
дарењима итд. Оно што посланице апостола многобожаца
чини помало јединственима у античкој епистолографији је
то што оне нису упућене појединцима (под условом да се Па
стирске посланице не приписују Павлу), макар и појединцима
који треба да посредују порук у, већ искључиво целок упним
црквеним заједницама (отуда одговарајући наслови: Корин
ћанима, Солуњанима и др.). Чак и Посланица Филимону, која
највише одаје утисак приватног писма, представља обраћање
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домаћој Цркви (Флм 2). Надаље је важно да посланице као та
кве нису служиле за приватну лектиру и индивидуално про
учавање написаног, већ за јавно лит ургијско читање, читање
на сабрању. На тај начин су целок упне сабране хришћанске
заједнице биле реципијенти посланица, што је и одговарало
намери апостола Павла (уп. 1Сол 5, 27). Тако посланице апо
стола Павла имају лит ургијско-саборни карактер, тј. суштин
ски еклисијалну функцију. У погледу ових чињеница тешко је
пронаћи одговарајуће паралеле у античкој епистолографији.
У антици су, додуше, постојала писма која су имала сличне ка
рактеристике као и Павлове посланице, као нпр. пријатељска
писма, дипломатска писма која су владари упућивали својим
државним чиновницима који је требало да обелодане садржај
писма народу, као и писма философа који су се обраћали гру
пама својих присталица. Међутим, тесно повезивање учења,
бриге и личног контакта између аутора и адресата тешко да се
може срести било где осим у хришћанској епистолографији
апостола Павла, тако да се његове посланице чак мог у сма
трати једним посебним случајем у античкој епистолографији
– писмом заједници (Gemiendebrief ).
Павлове посланице су, дакле, са литерарног становишта рето
рички интонирана пријатељска писма са лит ургијским оквиром.
Иако се беседа (говор) и писмо суштински разлик ују, пошто се
код првог ради о усменом говору у јавности, док се писмо кон
ципира писмено и има у виду ограничену публик у (уп. Цицерон,
Fam IX, 21, 1), код апостола Павла се срећу преклапања између
реторике и епистолографије. Апостол Павле није био образова
ни ретор (уп. нпр. 2Кор 11, 6: „ἰδιώτης τῷ λόγῳ“; уп. такође 2Кор
10, 10), али је свакако поседовао извесна општа реторска знања
која је могао применти приликом састављања својих посланица.
Примена појединих елемената реторике помаже приликом ана
лизе Павлових посланица. То важи не само за опис стила и језика
(elocutio – стил, језичке фиг уре), већ и за проучавање структ уре
арг ументације и интенције (intentio) једног писма. У античкој ре
торици постојале су, начелно, три врсте беседе (говора), од ко
јих је свака имала своју посебну функцију: 1) genus judicale је био
судски говор који се произносио у циљу одбране или опт ужбе;
2) genus deliberativum је био саветодавни говор, углавном пред
скупштином, и циљ му је био изјашњавање pro или contra неке
политичке одуке; 3) genus demonstrativum је била беседа при
ликом празничног скупа, надгробни говор и сл. Судски говор је
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имао велик у тежину. Постојала је устаљена шема произношења
судског говора, која је по потреби могла варирати: 1) exordium
(предговор); 2) narratio (излагање ствари); 3) argumentatio (изво
ђење доказа), које се делило на probatio – confirmatio (позитивно
доказивање, арг ументи за) и refutatio – confutatio (оповргавање
противника, арг ументи против); 4) peroratio (закључак са резиме
ом и пок ушајем да се емотивно утиче на слушаоце).

Апостолу Павлу су у појединим реторичким сит уацијама као
књижевни узор служиле форме философских, тачније кинич
ких дијатрива. Појмом „διατριβή“ означава се литерарна фор
ма „поука“, „поучавање“, „предавање“, док сама реч значи про
сто „бављење“, „студиј“. Она означава пре свега мисаону надо
градњу несистематских, опште разумљивих поука на теме мо
рала као што су богатство, сиромаштво, добро, зло итд, која
може садржати анегдоте, питања, потпитања и сл. Дијатриве
су могле бити вештачки креиране као фиктивни дијалог (као
нпр. код Сенеке), или су могле бити записи усмених диспу
та који су се заиста одиграли. У посланицама апостола Павла
постоје елементи дијатрива, који се нарочито огледају у неуо
бичајеној арг ументацији, реторичком апелима, подсећањима,
изненадним питањима и сл. (уп. нарочито Рим 3, 27–31; 6, 1сс).

7.4. Збирка посланица апостола Павла
Посланице апостола Павла никада нису традиране појединач
но, као појединачна писма, већ увек као збирка (Corpus pau
linum). Од најранијих времена постојале су две такве збирке,
једна која је бројала 14 и једна која је бројала 13 посланица, у
зависности од опредељења за Павлово ауторство Посланице
Јеврејима или против њега. У већини рукописа ипак се уста
лио број 14, што да би се нашло место Посланици Јеврејима,
што да би се задобио симболиком обогаћени број 14 (= 2 x 7).
Данашњи редослед посланица апостола Павла одређен
је дужином посланица, почевши од најдуже Посланице Ри
мљанима, до најкраће Посланице Филимону. Посланица Га
латима је, додуше, нешто краћа од Посланице Ефесцима која
је смештена после ње, док је упадљиво да се Друга Солуња
нима налази пре Прве Тимотеју од које је знатно краћа. У
овом другом случају препознатљив је други принцип редо
следа посланица: посланице хришћанским заједницама имају
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предност у односу на посланице појединачним особама.
Ако се пође од тога да Пастирске посланице предста
вљају заокружену целину, да су настале око 100. године по
сле Христа и да представљају извесну ревизију дотадашњих
посланица апостола Павла, онда се може констатовати да
је њихов аутор имао пред собом 10 посланица упућених на
адресе 7 хришћанских заједница (Кол и Флм припадају једној
хришћанској заједници, Колоси). Година 100. би, према томе,
била оквирна историјска одредница настанка Corpus pauli
num-а, о чему сведоче наводи код Игнатија Антиохијског (на
Исток у) и Климента Римског (на Западу).
Историјат настанка збирке Павлових посланица није ла
ко прецизније одредити. Хришћанске Цркве које су добијале
посланице вероватно су их чувале и преписивале, а сасвим
је мог уће да су писма преписивана и чувана и у заједницама
из којих је апостол писао. Захваљујући интензивном саобра
ћају и комуникацији у раној хришћанској Цркви посланице
су вредно сак упљане и чуване. Местима где су се одиграли
одлучујући радови на њиховом сак упљању и редиговању сма
трају се Коринт (место настанка 1Сол и Рим) и Ефес (место
настанка 1Кор и највероватније Фил и Флм) или чак Рим. По
стоје разне претпоставке како се тај рад могао одвијати у по
јединостима. Постоји нпр. претпоставка да је Онисим као ка
снији епископ Ефеса (уп. Игн, Еф 1, 3; 2, 1; 6, 2) први начинио
збирк у Павлових посланица, додавши јој и кратк у Посланицу
Филимону која га се лично тицала, и да је на тај начин и сачу
ван овај кратак спис. Постоји и претпоставка да је сам апо
стол Павле сак упио и „ауторизовао“ своје списе. По овој тези
апостол Павле је први сак упио своје посланице 1Кор, 2Кор,
Гал и Рим 1–15, и са Рим 16 као пропратним писмом послао у
Ефес. Тако је настала једна мала збирка, која се касније шири
ла. Ипак се мора признати да је сваки пок ушај конкретнијег
представљања процеса настанка збирке посланица апостола
Павла хипотетичан и самим тим у основи тешко доказив. Иза
настанка Corpus paulinum-а стоји један сложен и у поједино
стима непознат процес, који је највероватније потекао од ма
лих локално-црквених збирки посланица. Сак упљање посла
ница апостола Павла у једну збирк у био је одлучујући корак
ка формирању новозаветног канона хришћанске Цркве.
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Занимљиво је да се у канону Новог завета налази укупно
21 спис епистоларне књижевне врсте, што представља апсо
лутну новину у односу на канон јеврејске Библије. У Старом
завет у, наиме нема писама као самосталне литерарне творе
вине (уп. само Јер 29). Може се рећи да је литерарна делат
ност апостола Павла, која се одвијала искључиво у области
епистолографије, допринела да писма или посланице буду
једна од најомиљенијих књижевних врста у хришћанству уоп
ште. Апостол Павле је сопствену хришћанску епистологра
фију развио од једног писма са конкретним поводом (1Сол)
до посланице која представља спис намењен широј јавности
(Рим), при чему се у случају последње савременим речником
може говорити о једној врсти хришћанске публицистике.
Раст збирке Павлових посланица може се претпостави
ти да се одвијао тако што је на једну рану збирк у од четири
посланице у два наврата додаван по један скуп посланица,
аутентичних и псеудонимних:
Рана збирка
Рим
1Кор
2Кор
Гал

Први додатак
Еф
Фил
Кол
1Сол
2Сол
Флм

Други додатак
1Тим
2Тим
Тит

7.5. Књижевна врста писма и форме Павлових посланица
Већ је напоменуто да је писмо најзаступљенија књижевна вр
ста у канону Новог завета и код апостолских отаца, чија дела
се непосредно надовезују на новозаветне списе. Из тога про
изилази да је писмо омиљена књижевна врста ранохришћан
ских писаца. Треба, додуше, напоменути да код извесног броја
текстова, који важе за „писма“, недостају суштински елемен
ти који констит уишу писмо као књижевну врсту (тако нпр.
Јев, Јак, 2Пет, 1Јн, 2Јн и Отк као посебан случај комбинације
књижевних врста).
Писма (посланице) апостола Павла, као и античка пи
сма уопште, имају задатак превазилажења просторне дис
танце међу саговорницима. Пишу се са одређеном намером

83

Предраг Драгутиновић

и конкретним поводом, и самим тим предствљају један акт
комуникације, отварање дијалога (ὀμιλία). Павлови адреса
ти нису индивидуе, већ заједнице одређеног места које су на
богослужбеним сабрањима читале и слушале његова писма.
Код Павла писма представљају, поред личног присуства и
присуства сарадника, један посебан вид апостолског прису
ства (παρουσία) у заједници, израз његове бриге и старања за
одређену заједницу (уп. 2Кор 11, 28). У антици и савременом
добу постоји категоризација различитих типова писма, која
се врши на основу типичних мотива по правилу присутних
у свакој појединачној категорији. Међутим, писма апостола
Павла се не мог у категоризовати без потешкоћа. Она су нај
ближа пријатељским писмима, или пак философским писми
ма античког света. Можда би најприближнија дефиниција би
ла „писмо заједници“ (Gemeindebrief ).
Код једног писма мог у се разликовати следећа три дела:
почетак писма, завршетак писма и „оно између“, тј. корпус
писма у ком се излаже жељени садржај. Оба гранична дела
често показују конвенционалне или, пак, сит уативне црте.
А. Почетак писма
1) На почетк у писма налази се прескрипт, који садржи сле
деће елементе: пошиљалац (superscriptio), прималац (adscrip
tio), поздравне жеље (salutatio). У Новом завет у се срећу две
варијанте прескрипта:
а) грчка форма, која обухвата једну реченицу у трећем
лицу: А (номинатив) Б (датив) поздрав (уп. Јак 1, 1; Дап 15, 23–
29; 23, 26–30);
б) оријентална форма, дводелна: А (номинатив) Б (да
тив) (у трећем лицу) благослов (у другом лицу); ову форму са
држе све аутентичне посланице апостола Павла. Као пример
може се навести 2Кор 1, 1с:
Пошиљалац: Павле (superscriptio у номинативу, треће лице),
вољом Божијом апостол Исуса Христа (initulatio, апозиција у
номинативу, треће лице) и брат Тимотеј (други superscriptio
у номинативу, треће лице),
Прималац: Цркви Божијој у Коринту (adscriptio у дативу, тре
ће лице) и свима светима који су у Ахаји (други adscriptio у
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дативу, треће лице),
Благослов: Благодат вам и мир од Бога, Оца нашега, и Госпо
да Исуса Христа (salutatio, друго лице).
2) Следи проомијум, који се код Павла јавља у форми Бо
гу упућене захвалности за стање вере реципијената или, пак,
хваљења Бога за дар службе проповеди. Мог у се разликовати
два типа проомијума:
а) Захвалност I: εὐχαριστεῖν у партиципу, нпр. 1Сол. 1, 2–10;
б) Захвалност II: εὐχαριστῶ са ὄτι-реченицом, нпр.
1Кор 1, 4–9;
в) Благослов: εὐλογιτός ὁ θεός, нпр. 2Кор 1, 3–7
3) Поједини стручњаци у почетак писма убрајају и „само
препоруке“, које почињу са обраћањем: „браћо“, мада је овај еле
мент тешко одвојити од корпуса писма. (уп. нпр. Фил 1, 12–30).
Б. Корпус писма
1) Отварање корпуса:
Израз пријатељства, уводне мисли и сл.
Давање до знања и сл.
Препоручивање себе, другога и сл.
2) Средина корпуса:
Информације.
Апел, упутства.
Опомена, препорука.
Молба (плацира се на разна места).
Различити клишеи (чврсте формулације).
3) Завршетак корпуса
Евент уална молба или опомена.
Планови за пут или посет у.
В. Завршетак писма
Почетак завршетка писма мог у маркирати тзв. завршне па
ренезе: опомене у императиву и делимично теме које су већ
излагане (уп. нпр. 1Сол 5, 12–25).
Постскрипт по правилу садржи три елемента:
1. Налог да се поздраве други, „свети целив“, уп. нпр. 1Сол 5, 26.
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2. Поздрав, уп. 1Кор 16, 19с (понекад и сопствени потпис,
уп. Гал 6, 11).
3. Завршни поздрав (Павле углавном користи χάρις-фор
му, уп. 1Сол 5, 28.
Екск урс: Павле и јудејство
E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, London, 1977; J. D. G. Dunn,
The New Perspective on Paul, Tübingen, 2005.

Пре преласка у хришћанство апостол Павле је био фарисеј,
представник ангажованог јудаизма које се залагало за др
жање Торе, јудејских обичаја и предања отаца (Фил 3, 5; Гал
1, 14). Павлов живот у јудејству свакако се одразио на његове
касније хришћанске теолошке рефлексије, нарочито у погле
ду проблема односа делā и Закона, обрезања као сотириоло
шког акта и сл. Које су теолошке карактеристике јудејства са
којим полемише апостол Павле? Какав је био однос хришћа
нина, апостола и мисионара Павла према јудејству за које је
претходно ревновао? Под утицајем Августинове и касније Лу
терове рецепције теологије апостола Павла, дуго се сматрало
да он у својим посланицама износи једну негативну слик у о
јудејству као о религији која се заснива искључиво на делима
Закона. Сматрало се да Павле насупрот таквој религиозности
развија једну негативну антропологију, по којој је човек као
такав потпуно неспособан да се сопственим делима одржи
пред Богом (Гал 2, 16; Рим 3, 20). Човек се спасава само кроз
благодат која долази кроз веру у Христа, без делā Закона. На
овој линији је Р. Бултман (R. Bultmann) схватао веру као пре
ображај у разумевању сопствене егзистенције: од самоодре
ђујуће и самоодржавајуће егзистенције кроз сопствени напор
(што би било карактеристично за јудејство) до егзистенције
од Бога дароване и ничим заслужене (што би било карактери
стично за Еванђеље). Тако јудејство постаје метафора за фено
мен који се може запазити у свакој религији, да човек „делова
њем“, „чињењем“ осигурава своју егзистенцију. У том погледу
јудејство, које свој религијски идентитет темељи на делима
Закона која гарантују јединство са Богом, постаје прототип
природне религије. На овакву слик у јудејства последњих де
ценија XX века дошло је до реакције познате као „New Per
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spective on Paul“. Овај израз у новозаветну наук у увео је Џејмс
Дан (James D. G. Dunn), који се ослонио на јудаистичка ис
траживања Еда Сандерса (Ed P. Sanders). Сандерс у делу Paul
and Palestinian Judaism (1977) долази до увида да је теолошки
темељ општег јудејства („common Judaism“) Закон или Савез,
на ком са заснива убеђење у сопствено изабрање. Управо ово
изабрање, а не чињење дела Закона, по њему је конститутив
но за спасење. Тако се јудејство јавља као религија која пут ка
спасењу види не у Закону, већ у свести о изабрању. Религио
лошки посматрано, дела Закона се не чине да би се придобио
Бог, да би се ушло у заједницу са њим („getting in“), већ да би се
остало у њој („staying in“). Сандерс сматра да је Павлов став у
том погледу аналоган јудејској теологији Савеза: приступ спа
сењу долази кроз благодат, а суди се по делима. Дела Закона
нису, дакле, неопходна за отварање пута ка спасењу, већ су она
неопходна за остајање на том путу („staying in“). Коначно, Па
вле не критик ује јудејство као религију која се базира на Зако
ну, већ као религију која је одбацила Христа. Христологија и
њене сотириолошке импликације су једина спорна тачка из
међу Павла и јудејства. Ови увиди су у великој мери измени
ли дуго владајућу, углавном негативну слик у о јудејству као о
религији делā Закона. Џејмс Дан je, преузимајући ове увиде,
даље прецизирао Павлову позицију. Он сматра да апостолова
полемика против јудејства има мисионарску потку: оно што
апостол критик ује у јудејству није то што се у њему тежи ка
праведности пред Богом кроз дела Закона, већ тенденција ка
етничко-социјалном дистанцирању од окружења и самоузно
шење веровањем у сопствено изабрање. Павлу је, дакле, ста
ло до превазилажења етничких подела и до универзалности
спасења у Христу за све, како Јудеје тако и незнабошце. Ве
лика заслуга „New Perspective“ је у томе што је понудила јед
ну историјски далеко објективнију слик у јудејства него што је
то био случај са Августиновом, Лутеровом или Бултмановом
представом. Свакако, сви наведени теолози имали су своје
историјско-контекстуалне разлоге да поларизују дела и веру,
благодат и дела и на тај начин посегну за јудејством Павлових
посланица као парадигмом једне природне религије заснова
не на вери да човек сопственим делима може да се приближи
Богу и чак га обавеже према себи. Довољно је подсетити на
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Августинов спор са Пелагијем, Лутеров са Римом и разним
верским праксама његов доба и Бултманову потребу да на
гласи другост Еванђеља у оквиру своје егзистенцијалистичке
ерминевтике. Међутим, заслуга нових увида је у томе што се
данас зна да је држање Торе за Јевреје било радост, а не терет
или мука, а да су Павлови полемички, понекад оштри тонови
резлултат контекстуалних христолошких спорења, те да их не
треба их користити за сопствене теолошке пројекте.

7.6. Посланице апостола Павла
7.6.1. Посланица прва Солуњанима
Патристичка егзегеза (1 и 2Сол): Јован Златоуст, MPG 62, 391–501,
ΕΠΕ 59, 354–589; Теодор Мопсуестијски, MPG 66, 832–936; Теодорит
Кирски, MPG 82, 627–674; Јован Дамаскин, MPG 95, 905–929; Ику
меније, MPG 119, 57–134; Теофилакт, MPG 124, 1279–1358; Cramer,
Catenae VI, 341–375, 376–398; Staab, Pauluskommentare.
EKK 13: T. Holtz, 21990.
AncB 32B: A. J. Malherbe, 2000.

Литерарна структ ура текста:
1, 1			Пре
скрипт
1, 2 – 3, 13		
Проомијум: подсећање
2, 1–12			
„Апологија“
4, 1 – 5, 22		
Паренеза
4, 1–12		
Освећење
4, 13 – 5, 11
Есхатологија; живи и мртви; парусија Исуса Христа
5, 12–24		
Упутства за живот заједнице
5, 25–28		
Завршетак писма

Македонија је 167. год. пре Христа била најпре подељена, да
би 20 година касније постала римска провинција на челу са
проконзулом чије је седиште било у Солуну. Она је страдала
за време Првог митријадског рата и римских грађанских ра
това, да би под Авг устом доживела велики препород. Била је
раскрсница путева који су водили са Јадрана, Дунава и Тра
кије, као и морских путева који су преко македонских лука
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водили на исток. Солун је био највећи и најзначајнији град
Македоније. Основан је 316. године пре Христа. Нажалост,
о Солуну се, у поређењу са македонским градом Филипима
(код данашње Кавале), мало тога зна. На месту где се веро
ватно налазе важна археолошка налазишта данас се уздиже
модерни град Солун. Кроз Солун је у римско време прола
зила позната античка улица Via Egnatia (од 146. пре Христа)
која је спајала Исток и Запад, од источне јадранске луке Dyrr
hachium (Durazzo), преко Балкана, Македоније и Тракије, до
Солуна. Рачвајући се у Аполонији (данашња Албанија), ули
ца је водила преко данашњих Београда и Софије до Византа.
(Иначе, данашња Ὁδὸς Ἑγνάτιας у Солуну нема никакве везе са
истоименом античком улицом). Захваљујући овој важној сао
браћајници, као и околним лукама које су представљале зна
чајне везне тачке са Азијом, Солун је, поред Коринта, пред
стављао најважнији трговачки центар на грчком тлу. У граду
је било пуно страних насељеника, који су по природи ствари
са собом доносили своје верске култове. Потврђено је да су у
самом граду постојали култови Сераписа, Изиде, Диониса и
бога Кабира (јединствен случај у античком религијском свет у,
зато што су се Кабири увек обожавали као група од два или
три бога). Међу дошљацима је било Египћана и Јевреја (Дап
17, 1–9). За разлик у од Коринта и Филипа, Солун је остао град
са доминантним грчким елементом: имао је извесну самоу
праву и није постојала римска опсада града. Број пронађених
записа јасно сведочи о доминантности грчког језика: прона
ђено је 1006 грчких и само 4 латинска записа.
Црквену заједницу у Солуну основао је сам апостол Павле
на свом другом мисионарском путовању, дошавши из Филипа
(1Сол 2, 2), дакле око 49. године (уп. 1Сол 3, 1с; Дап 17, 1–9). У
Солуну се апостол Павле задржао свега неколико месеци (уп.
1Сол 2, 1–12). Црквену заједницу у Солуну чинили су углавном
хришћани из многобоштва (1Сол 1, 9; 2, 14; 4, 3сс). Млада хри
шћанска Црква у Солуну била је под великим притиском мно
гобожачког окружења (1Сол 1, 6; 2, 14), али и Јудеја (уп. Дап 17,
5сс). Дап 17, 1–15 извештава о томе да су Јудеји у Солуну хри
шћане доживљавали не само као духовну, већ и као политичк у
опасност за јудејство, због тога што је синагога захваљујући
хришћанској мисији губила све више утицајних кандидата за
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јудејство из редова „богобојажљивих“. Успевши да за своју
ствар придобију један број нејеврејских грађана, Јевреји про
тив хришћана износе следеће опт ужбе: а) хришћани побуњују
„цео свет“ (Дап 17, 6); б) они делују против царских заповести,
јер тврде да постоји други цар, Исус (Дап 17, 7);и в) хришћани
ма се пребацује финансијска моћ, тако да за пуштање хришћа
нина мора бити плаћена кауција (Дап 17, 9). Сви ови подаци
упућују на то да је у Солун стигла свежа вест о немирима у
Риму 49. године (Клаудијев едикт). Тако је разумљиво да се о
хришћанима говори као о онима који буне „цео свет.“
Место настанка Прве посланице Солуњанима је Коринт, а
време 50–51. година (уп. 1Сол 3, 1, 6; такође Дап 18, 5: Сила и
Тимотеј, долазећи из Македоније, срећу се са апостолом Па
влом у Коринт у).
Повод за писање Прве Солуњанима, која у погледу ли
терарне форме представља паренетско писмо, пре свега су
добре вести које је Тимотеј донео апостолу Павлу из Солуна
(1Сол 3, 1–6). Међутим, поред радости због постојаности со
лунских хришћана, апостол Павле не пропушта прилик у да
упути неколико корисних савета у вези са одређеним пробле
мима који постоје у младој Цркви Солуна. Проблеми су се ти
цали есхатолошких схватања, наиме постављана су питања о
судбини умрлих по другом доласку Христовом (1Сол 4, 13сс),
о времену наступања парусије (1Сол 5, 1сс), што су питања ко
ја су указивала на извесне недостатке у вери солунских хри
шћана (уп. 1Сол 3, 10!). У Првој посланици Солуњанима апо
стол Павле наглашава основне карактеристике хришћанског
идентитета: веру љубав и наду (1Сол 1, 3; 5, 8; уп. 3, 6сс). Овај
идентитет издваја хришћане из окружења, чини их препозна
тљивима. Још на почетк у писма апостол одређује веру у жи
вога Бога као одвраћање од идола и очекивање Сина Божијег
(1Сол 1, 8–10). Љубав према ближњем и нада оно је што издва
ја хришћане из њиховог окружења (1Сол 4, 9; 4, 13). У солун
ској заједници дошло је и до недоумица око наде у васкрсење
мртвих. По свој прилици, апостол Павле, морајући хитно да
напусти Солун, није стигао да поучи солунске хришћане о тај
ни васкрсења. У посланици их теши да ће мртви васкрснути
у Христу, штавише да ће то бити први парусијски догађај. И
мртви и живи биће „са Христом“ (1Сол 4, 17; 5, 10).
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Аутентичност и интегритет Прве посланице Солуњанима
нису никада озбиљно довођени у питање. Она је прво писмо
апостола Павла и, уопште, најстарији интегрални спис у ка
нону Новог завета. Стога се сматра да њена теологија пред
ставља рани стадијум теолошке мисли апостола Павла, и да
се од Прве Солуњанима до Посланице Римљанима може пра
тити известан развој теолошке мисли апостола многобожаца,
развој који је плод дугогодишњег динамичног мисионарског
иск уства.
7.6.2. Посланица Галатима
Патристичка егзегеза: Јован Златоуст, MPG 61, 611–682, ЕПЕ 41,
159–409; Теодор Мопсуестијски, MPG 66, 897–912 (фрагменти); Тео
дорит Кирски, MPG 82, 459–504; Јован Дамаскин, MPG 95, 775–822;
Икуменије, MPG 118, 1089–1165; Теофилакт, MPG 124, 951–1032; Гена
дије Цариградски, MPG 85, 1729–1732 (фрагменти); Cramer, Catenae
VI, 1–95; Staab, Pauluskommentare.
AncB 33A: J. L. Martyn, 1998.

Литерарна структ ура текста:
1, 1–5		
1, 6–10		
		
1, 11 – 2, 21
		
3, 1 – 5, 12
		
3, 1–5		
3, 6 – 4, 11
4, 12–20
4, 21–31
		
5, 1–12
5, 13 – 6, 10
5, 13–15
5, 16–24
5, 25 – 6, 6
6, 7–10
6, 11–18		

Прескипт (продужени!)
Осврт на сит уацију код Галата (прекор уместо
захваљивања!)
Наративна излагања (биографска);
извор и потврда Еванђеља
Арг ументативна излагања:
неспојивост Закона и благодати
Утемељење: упућивање на иск уство (порекло Духа)
Сведочанство Писма: Обећање Авраму
Позивање на времена утемељења
Сведочанство Писма:
поколење Аврамово и Јерусалим
Врхунац: алтернатива између Закона и благодати
Етика слободе: љубав
Слобода и љубав
Дух и тело
Живот у Духу
Подсећање на суд
Завршетак писма (са κανών-ом и благословом, 6, 15с)

Судећи по прескрипт у (Гал 1, 2), Посланица Галатима је цир
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куларно писмо упућено црквеним заједницама Галатије које
су се састојале претежно од хришћана из многобоштва (Гал
4, 8–11). Апостол можда намерава поново да их посети (Гал 4,
13). Овде се јавља један од класичних проблема у новозавет
ној науци: ко су Галати? Који географски простор подразуме
ва Павле под изразом „Галатија“?
Галати су малоазијски Келти, племенски сродници Галата
или Гала против којих је Јулије Цезар ратовао. У III век у пре
Христа Келти су се са обала Дунава спустили у Малу Азију
и тамо се готово читав један век борили у служби појединих
владара. У том периоду се још нису за стално населили у Ма
лој Азији. Тек 186. године пре Христа римски конзул Вулсо
успео је да им наметне стално боравиште и чврсту политичк у
структ уру. На челу Галата налазио се тетрарх, касније краљ,
који је легитимитет своје власти црпео из Рима. Временом су
Галати успели да покоре староседеоце, умире околне народе
и тако стекну наклоност Рима. Године 25. пре Христа, после
смрти последњег галатског краља, Авг уст је основао провин
цију Галатију, која се простирала од древне келтске насеобине
на северу до југа Мале Азије. Тако се отвара питање: да ли Па
вле пише заједницама које насељавају старију келтску постој
бину или заједницама у римској провинцији Галатији?
1) Прво решење се нуди у оквиру хипотезе северне Гала
тије, при чему се сматра да Павле под Галатијом подразуме
ва унутрашњост која је била насељена Келтима, дакле област
на фригијској узвишици Мале Азије, између река Сангарије
и Халиса, са средиштем у граду Анкири (данас Анкара). Ове
области биле су јако хеленизоване и романизоване. У прилог
ове хипотезе говори Павлово недвосмислено обраћање адре
сатима у Гал 3, 1: „Ὦ ἀνόητοι Γαλάται“ („О, неразумни Галати“),
пошто је тешко замисливо да би он тако назвао некелтске ст
ановнике Јужне Галатије. Проблем ове хипотезе је у томе што
не постоје подаци о постојању јудејства на овим просторима,
док се апостол Павле у својој посланици отворено супротст
авља јудаистима.
2) Хипотеза која се залаже са јужну Галатију има у виду
сенаторску провинцију Галатију, којој су у време апостола Па
вла, поред унутрашњости Галатије, на југ у припадале области
Писидије, Ликаоније, Памфилије и Исаурије, на северу обла
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сти Памфлагоније и Галатијски Понт. Величина провинције
се стално мењала. У прилог ове хипотезе може се навести јак
јудејски елемент који је био присутан на овим просторима,
мада су Павлови опоненти у посланици највероватније при
дошлице, а не стални насељеници тих простора.
У Дап се изричито не наводи оснивање Цркве у Галатији
(уп. Дап 16, 6; 18, 23). Теза о северној Галатији, по којој је апо
стол Павле основао тамошњу Цркву на другом мисионарском
путовању, око 49. године у унутрашњости Галатије, утемеље
нија је од хипотезе о јужној Галатији, по којој је апостол осно
вао тамошњу заједницу још на првом мисионарском путова
њу (Дап 13–14) када се помињу Писидија и Ликаонија (дело
ви провинције Галатије), пошто би се у другом случају могло
очекивати да Павле то помене у Гал 1, 21. Што се тиче недо
статка података о јудејству на простору северне Галатије, то
није одлучујући арг умент против ове хипотезе. У посланици
се ради о Павлу супротстављеним пут ујућим мисионарима,
те је замисливо да ови јудеохришћански проповедници делу
ју управо у местима где не постоји синагога, пок ушавајући да
задобују незнабошце за своју опцију хришћанске вере.
Посланица Галатима је писмо у ком се апостол Павле
истовремено бори против другачијих теолошких позиција
(апологетски моменат) и препоручује себе, односно Еванђе
ље које он проповеда (савет ујући и паренетски моменат). У
том смислу Посланица Галатима поседује извесне литерар
не специфичности, нарочито на почетк у писма, где се уместо
уобичајених захваљивања налазе претње и анатеме. И поред
тога, она поседује јасну литерарну структ уру, у оквиру које се
једна тематика обрађује са различитих аспеката. У корпусу
писма може се направити разлика између биографско-исто
ријске арг ументације у форми осврта на прошлост (Гал 1, 11
– 2, 14 / 2, 21) и теолошке арг ументације (Гал 3, 1 – 6, 10) која
се надаље дели на поучну (Гал 3) и паренетску (Гал 5, 1 – 6, 10).
У савременој новозаветној науци посланица се радо про
учава кроз призму њене реторичке обојености (retorical criti
cism). У погледу тога мог у се извршити следеће анализе:
1) Путем биографско-историјске арг ументације Павле по
кушава да покаже да његово апостолство и његово Еванђеље
потичу од Бога који га је призвао, а не од поука и налога људи,
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што арг умент ује својим призивом из стат уса гонитеља Цркве
и каснијим контактима ограниченим само на јерусалимске
апостоле. Међутим, и поред тога му је стало да за своју про
повед међу незнабошцима добије подршку и сагласност из
Јерусалима (Гал 2, 3), дакле до конвергенције између Божијег
призива и признања од стране људи. То се и догодило прили
ком споразума са „стубовима“ – Јаковом, Кифом и Јованом са
једне стране, и са Варнавом са друге, при чему је дошло до из
весне врсте поделе мисионарских надлежности у смислу „ви
Јеврејима, ми незнабошцима“, а да истовремено не постоје ни
какви јудејско-законски услови за пријем последњих у Цркву,
осим да се сви сећају сиромашне браће у Јудеји (Гал 2, 9–10).
2) Поставивши себе у нижи положај (уп. Гал 2, 12с; Дап 15,
36–40), апостол теолошком аргументацијом покушава да успо
стави однос између Торе и Христа. На то је потакнут тиме што
су се у заједници појавили захтеви за држањем одређених за
повести из Торе. Апостол поставља Тору и Еванђеље у погледу
захтева на следећу раван: човек на Тору одговара делима (За
кона), а на Еванђеље вером. Главна теза поставља се у Гал 2, 16:
вера у Христа, а не дела Закона. Своју тезу Павле аргументује
уз помоћ христолошки и пневматолошки прожетих искустава:
а) Он најпре подсећа Галате на духовна искуства која
су доживели (Гал 3, 1–5), а која су у потпуности независна од
животне пракси по Тори.
б) Потом позиционира Тору на хоризонт обећања да
тих Авраму, при чему Аврам представља фундаментални
пример да дела Закона не оправдавају човека: дела Закона не
уводе човека у заједницу за Богом, нити му се путем њих мог у
опростити греси (Гал 3, 6–22). Обећање дато Авраму, да ће у
њему бити благословени сви народи, остварује се сада, у ис
куству Светог Духа и на основу проповеди догађаја Христа.
в) Апостол подсећа да је Тора имала само привремену
улог у, а да заједничарење са Христом значи партиципацију у
обећањима датим Авраму. Држање Торе значи базирање соп
ственог идентитета на силама овога света (уп. Гал 3, 23 – 4, 11).
г) Павле такође подсећа Галате на искуства са њиме
као са апостолом и утемељивачем њихове заједнице (Гал 4,
12–29), додајући алегоријском тумачењу односа Саре и Агаре
још један аргумент у прилог своје тезе.
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Вредна је пажње библијска арг ументација коју износи апо
стол Павле у Гал и која открива његово темељно познавање и
промишљање јеврејске Библије. Желећи да изнесе библијску
арг ументацију у прилог своје тезе, апостол се сусрео са чи
њеницом да Писмо нигде отворено и јасно не говори о тој
теми. Апостол је своје истраживање Писма отпочео од Авра
ма (Пост 12), коме је Бог дао многа обећања. Међутим у Пост
17 се од Аврама и његовог поколења захтева обрезање. Бог
склапа савез са Аврамом говорећи: „А ово је савез мој са то
бом и твојим потомством после тебе који ћеш вршити: свако
мушко међу вама нека буде обрезано“. Павле свесно одлучује
да игнорише главу 17 и да своју арг ументацију концентрише
на призив Аврама. Управо у том догађају апостол налази тер
минологију којом ће оперисати: „И поверова Аврам Бог у и он
му то урачуна у праведност“ (Пост 15, 6) и „сви народи ће бити
у теби благословени“ (12, 3). У ова два стиха апостол налази
четири кључна термина којима ће утемељити своју тезу: вера,
праведност, народи (незнабошци), благослов. Комбинујући
прва два појма Павле износи сопствени суд: „А Писмо, пред
видевши да Бог оправдава незнабошце вером...“ (Гал 3, 8а).
Надаље је вредан пажње егзегетски поступак којим апостол
Павле дисквалифик ује своје противнике њиховим оружијем.
Он се, наиме, позива на Понз 27, 26: „Проклет био који не др
жи све речи овога закона ...“ Овде Павле налази једини стих
у Старом завет у који истовремено садржи појмове „закон“ и
„проклетство“ и комбинује их у прилог својој тези: „Јер који
су год од дела закона под проклетством су“ (Гал 3, 10; уп. даље
3, 13; Понз 21, 22–23). По Павлу је држање свих заповести За
кона за човека немог уће, тако да спасење долази само вером у
Исуса Христа, а никако ослањањем на сопствена дела Закона
(уп. Гал 3, 22; 5, 3). Егзегетски је интересантно да Павле у при
лог својој тези цитира једина два места из Старог завета где
се заједно појављују појмови „вера“ и „праведност“ (Пост 15,
6; Авак 2, 4) и једино место где се заједно појављују термини
„проклетство“ и „закон“ (Понз 27, 26).
3) Начин живота који произилази из вере у Исуса Христа,
а који Павле тематизује као „слободу“, неспојив је са Тором
(Гал 5, 1–12). Чини се да су јудеохришћански проповедници
које Павле побија захтевали од галатијских хришћана из не
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знабоштва обрезање као израз који утемељује припадност на
роду Божијем (Гал 5, 11–12). Живот у Христу који се темељи
на слободи имплицира љубав, при чему фактички долази до
испуњења Торе (Гал 5, 14). Конкретизацију таквог начина жи
вота Павле излаже у Гал 5, 26 – 6, 10, уз помоћ једне уводне
реченице: „Ако Духом живимо, по Духу и да ходимо“ (Гал 5, 25,
где индикатив утемељује императив).
У погледу повода и сврхе писања Посланице Галатима мо
же се констатовати да Павле интервенише јер се у његовим га
латијским заједницама појавио мисионарски покрет који про
поведа „друго еванђеље“ и самим тим доводи у питање његов
апостолски ауторитет. Из Павлове полемике није лако рекон
струисати идентитет његових противника и профил њиховог
учења. Углавном, може се рећи да они долазе споља (Гал 1, 7;
уп. 5, 10), захтевају обрезање (Гал 5, 2; 6, 12с; уп. 5, 12) и држање
култног календара (Гал 4, 10). Спорно је да ли они захтевају
држање целокупне Торе, или је то закључак који Павле сâм из
води из њихове проповеди (Гал 3, 2; 5, 4; 2, 16; 3, 21; 4, 2; ипак уп.
5, 3; 6, 13). Они пребацују Павлу да он поучава лак пут до благо
дати (Гал 1, 10), вероватно наглашавају његову инфериорну по
зицију у односу на јерусалимске ауторитете, укратко, сматрају
да он заступа једну дефицитарну форму хришћанске вере и
праксе. Павлови противници у Галатији вероватно су били ју
даисти или номисти, који су захтевали интеграцију хришћана
у Израил као народ Божији, која би се пројављивала у пошто
вању извесних пракси из Торе. Сматрали су да хришћани из
незнабоштва само на тај начин могу партиципирати у спасењу
које се одиграло у догађају Христа. Спорно је да ли су сами
јудаисти били јудеохришћани или, пак, хришћани из многобо
штва. Нејасне су и њихове везе са јерусалимском заједницом
коју је предводио брат Господњи Јаков (уп. Гал 2, 12; уп. 2, 4:
„лажна браћа“; уп. такође Дап 15, 1.5), или са Антиохијом.
У погледу традиција интегрисаних у текст, у Гал 2, 7с Па
вле излаже личне, биографске податке, док Гал 3, 26–28 веро
ватно садржи старију претпавловску крштењску теологију. У
каталог у у ком се излаж у врлине и мане (Гал 5, 19–23) свакако
има претпавловског материјала.
Литерарни интегритет и аутентичност Посланице Гала
тима су неоспорни.
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У погледу времена и места настанка Посланице Галатима
постоје две претпоставке које се узимају у разматрање у но
возаветној науци:
1) Посланица Галатима написана је у периоду Павловог бо
равка у Ефесу, пре или после 1Кор, дакле у периоду 54–56. године.
2) Павле је написао Посланицу Галатима током путовања
кроз Македонију (уп. Дап 20, 2). У том случају би посланица
била написана барем после 1Кор и временом настанка би би
ла блиска Посланици Римљанима насталој у Коринт у. Тада би
се датирала у 55–56. годину.
Критеријуми за одређивање места и времена настанка, у
недостатк у директних текстуалних референци, мог у бити са
мо уочљива блискост са Посланицом Римљанима, као и по
мињање акције сак упљања новчане помоћи у Гал 2, 10 и 1Кор
16, 1. Што се тиче блискости са Посланицом Римљанима, она
је уочљива већ у самој структ ури текста:
Гал 1, 15–16 – Рим 1, 1–15 Издвајање апостола незнабожаца
Гал 2, 15–21 – Рим 3, 19–28 Праведност од вере
Гал 3, 6–25, 29 – Рим 4, 1–25 Аврам
Гал 3, 26–28 – Рим 6, 3–5 Крштење
Гал 4, 1–7 – Рим 7, 1 – 8, 16 Ропство и слобода
Гал 4, 21–31 – Рим 9, 6–13 Закон и обећање
Гал 5, 13–15 – Рим 13, 8–10 Љубав и слобода
Гал 5, 16–26 – Рим 8, 12сс Живот у Духу
Из приложеног прегледа јасно се види да је систематско из
лагање теолошких тема које садржи Посланица Римљанима
већ успостављено у Посланици Галатима, с том разликом
што сит уативна полемика у Гал задобија у Рим једну општу
теолошку димензију, а арг ументација је опширнија и проми
шљенија. У Рим Павле такође обрађује нова, од Гал независна
питања, као што показује Рим 1, 18 – 3, 18 и гл. 9 – 11. Поред
наведених увида, оно што нарочито маркира блискост Рим и
Гал је „учење о оправдању вером“. Само у ова два писма мо
же се наићи на алтернативу: „од вере, а не по делима закона“,
и само овде се наилази на суптилно теолошко осмишљавање
Закона. У 1Кор 16, 1 се помиње да је у Галатији у ток у сак упља
ње помоћи за свете у Јерусалиму, и пошто се оно помиње у Гал
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2, 10 без неког нарочитог коментара, може се закључити да је
окончано без проблема у момент у када Павле пише Послани
цу Галатима. Из свега наведеног може се закључити да је Гал
настала непосредно пре Рим, а после обе посланице Корин
ћанима, при чему остаје отворено питање да ли је текст 2Кор
Б (10–13) написан после или пре Посланице Галатима.
7.6.3. Посланица прва Коринћанима
Патристичка егзегеза (1Кор и 2Кор): Јован Златоуст, MPG 61, 321–
368, ЕПЕ 43; 47; 81; Дидим Слепи, ΒΕΠΕΣ 49, 60–100; Кирил Алек
сандријски, MPG 74, 856–952; Теодорит Кирски, MPG 82, 348–369;
Јован Дамаскин, MPG 95, 569–776; Икуменије, MPG 118, 636–1088;
Теофилакт, MPG 124, 560–793, 796–952; Cramer, Catenae V; Staab,
Pauluskommentare.
За 1Кор и 2Кор: EKK 7, 1–4: W. Schräge, 1991, 1995, 1999, 2001.
AncB 32: J. A. Fitzmeyer, 2008.
AncB 32A: V. P. Furnish, 2005.

Литерарна структура текста:
1, 1–3		
Прескрипт
1, 4–9		
Проомијум
1, 10 – 4, 21
Против подела унутар заједнице
1, 10–17
Партије у Коринту
1, 18 – 2, 26
Лудост крста и мудрост савршених
3		
Партије и проповед
4		
Павле и Коринћани
5–6		
Аномалије у заједници
5		
„Инцест“
6, 1–11
Подела правде међу хришћанима
6, 12–20
„Блуд“
7–14		
Питања о животу у заједници
7		
Мушкарац и жена
7, 17–24		
Призив Божији и стање призваних (робова!)
8, 1 – 11, 1		
Жртвено месо
9		
Павле као пример хришћанске слободе!
11, 2 – 14, 40		
Богослужење
11, 2–16		
Покривање главе код жена
11, 17–34		
Евхаристија
12–14		
Дарови Духа (πνευματικά!)
13		
Химна љубави
15		
Учење о васкрсењу мртвих
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15, 1–11		
Утемељење: васкрсење Христово
15, 12–34		
Чињеница васкрсења мртвих
15, 35–58		
Начин васкрсења мртвих
16, 1–18		
Личне вести (нпр. сакупљање новчане помоћи)
16, 19–24		
Завршетак писма

Приликом коначне победе Римљана, предвођених војско
вођом Мумијем, над Ахајским савезом 146. год. пре Христа,
Коринт, главни град сенаторске провинције Ахаје, био је ра
зорен. Истовремено са Картагином наново га је као римску
колонију основао Гај Јулије Цезар, 44. године пре Христа, под
именом Colonia Laus Julia Corinthus. Гај Јулије је на тло ново
основане колоније населио углавном ослобођенике (ослобо
ђене робове) и ратне ветеране. Претпоставља се да су готово
сви насељеници били римски грађани, јер је римска колонија
по правилу имала право римског грађанства. Тако је новоо
сновани Коринт поседовао изражену римску црту, мада није
недостајао ни грчки елемент, представљен нарочито у Грци
ма ослобођеницима (од седамнаест коринтских личних имена
која су сачувана у посланицама апостола Павла осам су латин
ског порекла; од 104 записа из I века пронађених у Коринту
101 је на латинском, а само 3 на грчком). Шароликости етнич
ког састава града Коринта допринео је и јеврејски елемент. Је
вреји су, поред Римљана и Грка, били по бројности трећи на
род у Коринту (Дап 18, 1сс; Филон, LegGai 281). Засиг урно је
било и припадника других етничких групација, нпр. Египћана,
о чијем присуству сведочи постојање култа богиње Изиде у
Коринту (Апулеј, Met XI, 22, 7 сс.). У Коринту је, такође, посто
јао храм богиње Афродите, на врху брега Акрокоринта, као
и мноштво других светилишта (Паусанија, Perieg 2, 1–5). Култ
богиње Афродите имао је чврсто упориште у граду Коринту
још од давнина, о чему сведоче археолошки налази (нпр. два
бронзана огледала са Афродитом и Адонисом око 350–300.
пре Христа, приказ „богиње са голубовима“ на флашици за
уље око 490. пре Христа...). У антици су за име богиње Афро
дите везане институције сакралне или ритуалне проституци
је. Сме се претпоставити да су и неки од коринтских хришћа
на пре свог обраћења учествовали у овим ритуалима (1Кор 5,
7–8; 6, 9–11). У Коринту је сахрањен Диоген из Синопе, кини
чар Деметрије се задржавао у њему, тако да се може рачунати
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са приметном присутношћу киничког елемента у граду.
Социјална афирмација становника Коринта који су доби
ли прилик у да поправе свој социјални стат ус (ослобођеници
и ратни ветерани) донела је са собом и економски напредак.
Томе је допринела пре свега трговина која је у Коринт у цве
тала, о чему сведочи Страбон (VIII, 6, 20, 23). Сам географ
ски положај града Коринта, који је располагао двема лукама
– Кенхерејом на источној страни (ка Италији) и Лехајом на
западној страни (ка Азији) – био је изузетно погодан за раз
вијање трговине. Честа путовања коринтских хришћана би
ла су у великој мери пословна путовања у циљу стицања и
одржавања трговинских веза (нпр. Фива из Рим 16, 1, Акила
и Прискила, и др.). Коринт је, надаље, поред Атине и Патре,
био значајан банкарски центар античког света (Плутарх, Mor
831A). Коринт је, коначно, од 27. године пре Христа био упра
вљачки центар (седиште проконзула) провинције Ахаје.
У вези са условима под којима се појављује хришћанство
занимљиво је приметити да је у време прве хришћанске про
поведи на тлу Ахаје Коринт, у ствари, град без чврсте и вре
меном освећене традиције, без континуитета у традицији.
Ништа у Коринт у није било старије од 100 година. Као такав,
град је био отворенији и подложнији новим стварима, какво
је у тадашњем свет у било хришћанство, за разлик у нпр. од
традиционално изузетно јаке и свог култ урног идентитета
свесне Атине, у којој апостол Павле, као што је познато (Дап
17), није могао да забележи значајније успехе. Црквену зајед
ницу у Коринт у апостол Павле је основао дошавши из Фили
па, Солуна, Верије и Атине (по Дап „друго мисионарско путо
вање“), око 50. године (Дап 18, 1–18). Апостол је неговао по
себне односе са коринтском Црквом и претпоставља се да јој
је упутио најмање четири посланице: канонске Прву и Другу
Коринћанима, једно претписмо (1Кор 5, 9) и тзв. „Посланицу
у сузама“ (уп. 2Кор 2, 3с, 9; 7, 8–12).
У 1Кор налазе се разне теме које се доводе у везу са кон
кретним сит уацијама у Коринт у. Мог у се разликовати две ве
лике тематске јединице:
1) Теме које су инициране питањима коринтске заједнице,
које је апостол вероватно добио писменим путем (са уводном
формулацијом „περὶ δέ“):
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а) У 1Кор 7, 1–40 апостол говори о стат усу брака и без
брачности у контексту очекиване парусије Господње. Без
брачност се може бирати онда када невенчани и удовци пре
познају у себи харизму за то.
б) У 1Кор 8, 1 – 11, 1 расправља се о идолском месу. Апо
стол разматра питање да ли постоји слобода једења идолског
меса и указује на следеће: треба одустати од једења идолског
меса у случају да се савест браће и сестара који то посматрају
колеба (тзв. „слаби у вери“). Из љубави према њима, не треба
јести месо. Ову линију одустајања од нечега што само по се
би није проблематично зарад пројаве љубави према другима
апостол Павле је реализовао на сопственом примеру: он оду
стаје од апостолског права да га заједница финансира (1Кор 9,
14–15). Такође треба одустати од једења идолског меса у случа
ју да се тај акт тумачи као издаја вере у Христа (уп. 1Кор 11, 28).
в) У 12–14 тематизује процену духовних феномена на
богослужењу, као што је глосолалија (говорење језика), која
се у Коринт у тумачила као врхунац заједничарења са Госпо
дом. Насупрот томе Павле наводи исповедање вере у Христа
као суштински духовни феномен (1Кор 12, 3). Један Дух је из
вор различитих харизми (1Кор 12, 4). Надаље Павле, уз помоћ
метафоре тела, илуструје упућеност крштених хришћана јед
них на друге (1Кор 12, 12сс). Љубав је, пак, прва у поретк у свих
харизми (13). Пророштво је боље од глосолалије, пошто оно
изграђује заједницу (1Кор 14, 5). Углавном, све у Цркви треба
да бива на изградњу (1Кор 14, 5).
г) У 1Кор 16, 1–4 апостол Павле тематизује прик упљање
новчане помоћи за сиромашну браћу у Јудеји.
2) Теме које апостол отвара на основу (усмених) информа
ција које су дошле до њега:
а) У глави 1 – 4 апостол опширно говори о поделама
које су настале у коринтској заједници, а за које је чуо од Хло
јиних домаћих (1Кор 1, 1). Извесне групе хришћана су се међу
собно дистанцирале и наступају са паролама: „Ја сам Павлов
/ Аполов / Петров / Христов“. Павле све то сматра бесмисле
ним, пошто се сви крштавају у Христа који је распет за сваког
крштеног. У овом контексту, Павле, насупрот реторички и те
олошки беспрекорној проповеди – пошто је вероватно свака
фракција тврдила да је личност на коју се позива супериорни
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ја у проповеди у односу на друг у – развија тзв. „теологију кр
ста“, која превреднује и преокреће све религијски релевант
не вредности (1Кор 1, 17сс). Павле наводи да је Бог одабрао
управо оне који су са природне тачке гледишта слаби да себе
прослави у њима (1, 26–29). Надаље, апостол разјашњава свој
однос са другим мисионарима: он је, додуше, тај који је поста
вио темељ, док други зидају на њему (1Кор 3, 10сс); али све то
нема нарочитог значаја, пошто сви припадају Христу (1Кор 3,
23). У глави 4 апостол говори о свом апостолском служењу и
понижењима којима је био изложен.
б) Постоје три аномалије у живот у коринтске заједни
це на које апостол указује (гл. 5–6): 1) један хришћанин живи
са својом маћехом, што доводи у питање светост заједнице
(1Кор 5, 1сс); 2) судски процеси које хришћани воде једни про
тив других пред световним властима нису примерени они
ма који ће судити свет у (1Кор 6, 2сс); 3) сексуални односи са
блудницама који се оправдавају тобожњом слободом у Хри
сту су за осуду, пошто хришћани нису повезани са Христом
само путем неког духовног супстрата, већ су њихова тела
храм Духа Светога (1Кор 6, 19).
в) У 1Кор 11, 2–16 Павле излаже зашто жене на бого
служењима треба да покривају главу или пак да везују косу.
Очигледно је да је апостолу стало да природна подела на по
лове треба да буде поштована, што што се у коринтској прак
си нарушава.
г) 1Кор 11, 17–34 је критика стања на евхаристијским са
брањима у Коринту: Павле се оштро супротставља пракси да се
пре сабрања обедује, при чему богати међусобно деле оно што
донесу, док за сиромашне не остаје ништа. Таква пракса нару
шава димензију заједничарења у евхаристији (1Кор 11, 17–34).
д) У 15. глави апостол систематски побија тезу да нема
васкрсења из мртвих. Овај текст представља нек у врсту ма
нифеста хришћанске вере и наде у васкрсење.
Када је реч о поводу писања 1Кор, поставља се питање које
су сит уације у коринтској Цркви подстакле апостола Павла да
писмено изложи низ својих ставова. Спорно је да ли четири
пароле из 1Кор 1, 12 подразумевају четири групе, пошто се у
1Кор 3, 22с последња парола („Ја сам Христов“) сматра оправ
даном. Највероватније је да је Павле четврт у паролу – Хри
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стову групацију – сам унео у арг ументацију, да би на тај начин
прве три довео до апсурда. Једна група хришћана позивала се
на Аполоса, који је по Дап 18, 24–19 потицао из Александрије
и деловао у Коринт у после апостола Павла, с тим што није
припадао круг у апостолових блиских сарадника. Тешко је ре
конструисати садржај Аполосове проповеди и упоредити је
са Павловом. У сваком случају, апостол Павле га није сматрао
непожељним конк урентом (уп. 1Кор 16, 12). У погледу Кифи
не партије се разматра да ли се, можда, ова група позивала
на ауторитет Петра као директног ученика Господњег, што
Павле није био. У 1Кор 3, 11 је употреба израза „темељ“, „фун
дамент“ („θεμέλιον“) можда директна критика схватања да је
Петар темељ Цркве (Мт 16, 18, мада је реч друга: „πέτρα“), ка
ко су тврдили припадници ове групе. Такође није у потпуно
сти јасан међусобни однос ових групација. У сваком случају,
у 1Кор апостол Павле позива на јединство Цркве, које се, пак,
успоставља уз помоћ низа одговарајућих поступака од стране
чланова црквене заједнице.
Литерарни интегритет 1Кор у новозаветној науци дово
ђен је у питање и увек је изнова било пок ушаја поделе текста
на низ мањих писама. Обично се са аспекта дисконтинуитета
у садржају наводе следећи текстуални увиди, на основу којих
се оспорава идентитет 1Кор: 1) у 1Кор 10, 1–22 апостол забра
њује једење идолског меса, док се у главама 8–10 наводе кри
теријуми којима се треба руководити када се хришћанин нађе
у сит уац
 ији да једе идолско месо; 2) у 1Кор 11, 8с чини се да
Павле први пут чује за поделе у заједници о којима је опшир
но диксутовао у 1. глави; 3) глава 13 ремети следственост 1Кор
12, 31 и 14, 1; и 4) 1Кор 4, 14–21 делује као завршетак писма.
На основу ових увида долазило је до пок ушаја да се канонски
текст 1Кор сагледа као колаж мноштва мањих самосталних
писама. Тако је претпостављено да је у 1Кор укомпоновано
два, три, четири или више писама. Надаље, претписмо поме
нуто у 1Кор 5, 9 није изг убљено, већ је расејано по целој по
сланици. Ови пок ушаји и хипотезе, међутим, нису наишли на
одобравање од стране научне заједнице новозаветника. Јасно
је да 1Кор није кохерентан спис у смислу систематског излага
ња идеја, ставова и мисли, већ овде Павле води живу комуни
кацију са коринтском заједницом на основу раније преписке
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(1Кор 5, 9; 7, 1) и добијених вести (1Кор 1, 11; 4, 17сс; 5, 1; 6, 1;
15, 12), савет ујући је како да превазиђе проблеме са којима се
среће (1Кор 7, 1; 8, 1; 12, 1; 15, 1; 16, 1, 12). Једино се текст 1Кор
14, 33–36 сматра каснијом интерполацијом, пошто је контра
дикторан са 1Кор 11, 5, а показује извесне проблеме са стано
вишта критике текста и садржајну блискост са 1Тим 2, 11–15.
1Кор је, по директном наводу (уп. 1Кор 16, 8), написана у
Ефесу, вероватно око Пасхе (уп. 5, 7с). Ако се узму у обзир
планови путовања које излаже апостол (1Кор 16, 5–8), ради се
о последњој, евент уално претпоследњој, години његовог бо
равака у Ефесу. Време настанка је или рана 54. или 55. година.
Не постоји сумња да су обе посланице Коринћанима написа
не пре посланица Галатима и Римљанима. То се може потвр
дити и теолошким увидима, тј. развојем теолошких схватања:
појам „праведност“ („δικαιοσύνη“), који је толико важан за Гал
и Рим, још увек не постоји у посланицама Коринћанима. По
следње две посланице још увек не нуде теолошки осмишљено
разматрање Закона (Торе) у односу на Еванђеље.
7.6.4. Посланица друга Коринћанима
Литерарна структура текста:
1, 1с		
Прескрипт
1, 3–11		
Проомијум (благослов)
1, 12 – 7, 16
Помирење са заједницом – Павлова апологија
1, 12 – 2, 13		
Разјашњење неспоразума (путни планови)
2, 14 – 7, 4		
Суштина апостолске службе
3, 4 – 4, 6		
Узвишеност службе новог савеза
4, 7 – 5, 10		
Скривеност новог живота
5, 11 – 6, 10		
Служба помирења
6, 11 – 7, 4		
Молба за помирење
7, 5–16
Путни планови (Тит), помирење са Коринћанима
8/9		
Новчана помоћ за Јерусалим
10, 1 – 13, 10		
Обрачун са противницима
10			
Одбрана од напада
11, 1 – 12, 13		
Парадоксне самопохвале
11, 16 – 12, 13		
Безумни говор
12, 14 – 13, 10		
Планови за посету
13, 11–13		
Завршетак писма

Аутентичност Друге посланице Коринћанима је неоспорна.
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Она потиче од апостола Павла и упућена је хришћанским за
једницама у Коринт у и целој Ахаји. Не чини се, међутим, да је
посланица цирк уларна, већ да апостол рачуна са њеним јав
ним читањем на сабрању у Коринт у. Једино место где постоје
сумње у аутентичност је 2Кор 6, 14 – 7, 1, у погледу ког постоје
хипотезе да представља или каснију интерполацију у павлов
ски текст или, пак, традиционални фрагмент који је сам Па
вле унео у свој текст.
Посланица 2Кор је спис са највише емотивног набоја у
корпусу павловске кореспонденције (уп. нпр. 2Кор 12, 19–21).
Данашњи текст 2Кор може се поделити на три дела:
1) Главе 1–7: Павле говори о својим кретањима у Егејском
басену (2Кор 1, 12 – 2, 4; 2, 12–13; 7, 5–16) и о низу догађаја
који су проузроковали кварење односа са Коринћанима, да
би потом уследило помирење. Разлог за поремећај односа са
заједницом су свакако неизведена планирана путовања (2Кор
1, 8–10; уп. 1Кор 16, 5–8) и одлагање обећане посете Коринт у.
Изгледа де је пре ове неостварене посете Коринт у дошло до
једне друге (можда краће) посете, која би била друга по реду
(ако првом посетом сматрамо оснивање заједнице; уп. 2Кор 1,
15; уп. такође 12, 14; 13, 1, где Павле наговештава трећу посет у).
Ова међупосета завршила се неславно, јер је Павлу нанета не
правда од стране неког члана коринтске заједнице. Чини се
да Павле одустаје од следеће посете (2Кор 1, 23), и уместо тога
пише „Посланицу у сузама“ (2Кор 2, 4; 7, 8, 12). Очигледно је
да је ова посланица имала такав учинак да се већина заједни
це дистанцира од „онога који је скривио“ (2Кор 7, 12), коме
пак заједница треба да опрости (2Кор 2, 5–11). Надаље, Павле
извештава да је послао Тита у Коринт да би му донео новости
из заједнице, и да се веома обрадовао добрим вестима и по
новним успостављањем добрих односа (2Кор 2, 12–13; 7, 5–16).
Поред ових информација, Павле у 2Кор 2, 14 – 7, 4 говори о
сопственом схватању апостолске службе, о егзистенцијал
ној везаности за страдање Христово и односима са заједни
цом коју је основао: она је доказ да је Павле Христов апостол
(2Кор 1, 14; 4, 2, 5; 5, 12; такође 10, 12, 18). Заједница је светим
Духом у срцу написана посланица. Следи на Изл 34 оријенти
сано поређење између апостолске службе и Мојсија (2Кор 3,
4 – 4, 6), прожето низом семантичких опозиција (нови савез –
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стари савез; Дух који оживљава – слово које убија; слава која
остаје – пролазна слава; откривено – скривено). Апостолство
треба разумети као службу помирења (2Кор 5, 11–21). У то име
апостол моли Коринћане да се помире и да пројаве међусоб
ну повезаност у срцу (2Кор 6, 1 – 7, 4).
2) Главе 8–9 тематизују од Павла организовано сак упља
ње новчане помоћи за јерусалимску заједницу. Овај акт пред
ставља израз јединства, братске повезаности хеленистичких
заједница хришћана из незнабоштва са ранохришћанском па
лестинском заједницом. За овај подухват ангажовани су Тит и
још двојица неименоване браће који треба да приведу крају го
дину дана раније започето сак упљање прилога и да надгледају
предавање сак упљене помоћи (уп. 2Кор 7, 6, 16–24; 8, 3–5; 12,
18; 1Кор 16, 1–4). У глави 8 Коринћанима се наводи светли при
мер заједница у Македонији (2Кор 8, 1с), док се у глави 9 Павле
хвали Ахајом пред заједницама у Македонији (2Кор 9, 2).
3) 2 Кор 10–13 је полемичка одбрана Павловог апостол
ства у односу на мисионаре који су споља дошли у заједни
цу (2Кор 11, 4) и делују на већ заузетом мисионарском пољу
(2Кор 10, 12–18). Ови мисионари пок ушавају да дискредит ују
Павла на многе начине: он нема легитимитет, наступа неха
ризматично, пише писма а уживо је неугледан итд. Очигледно
је да они имају успеха у Коринт у. Средишњи моменат Павло
ве апологије је тзв. „неразумни говор“ (2Кор 11, 1 – 12, 10), који
је тако назван зато што Павле сматра неразумним указивање
на своје личне духовне квалитете зарад оправдања свог апо
столског стат уса, док је овај стат ус доказив само на основу
егзистенција заједница које је Бог основао путем његове апо
столске проповеди. Али, пошто је заједница на добром пут у
да се дистанцира од свог апостола, Павле је присиљен да по
реди себе и противничке мисионаре (2Кор 11, 5–15; 11, 21–33) и
да говори о својим духовним иск уствима (2Кор 12, 1б–10). На
излагање се, коначно, надовезује најава треће посете Коринт у
и Павлова спремност да буде веома строг према онима који
уносе неред (2Кор 12, 14 – 13, 10).
Док се интегритет текста Прве Коринћанима у савременој
новозаветној науци не доводи озбиљније у питање, литерарни
интегритет и околности настанака Друге Коринћанима пред
стављају посебну проблематик у у оквиру новозаветне исаго
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гике. Већина истраживача сматра да ова посланица у форми у
којој је ушла у канон не представља јединствени текст. Арг у
менти за ово мишљење су следећи:
1) Прекид арг ументације и промена опште атмосфере из
међу глава 1–9 и 10–13 толико су приметни да се морају прет
поставити различити ставови апостола Павла у односу на
заједницу. Овај увид доводи до закључка да је 2Кор 10–13 по
себан фрагмент.
2) У 2, 13 се дискусија о једном инцидент у у Коринт у пре
кида опширном Павловом апологијом сопственог апостол
ства (2Кор 2, 14 – 7, 4), што постаје очигледно када се узме у
обзир надовезивање 2Кор 2, 13 на 7, 5.
3) Сматра се да главе 8 и 9, које се односе на новчану по
моћ (Kollekte), изворно нису биле спојене у један текст. Изве
стан број истраживача сумња у то да 2Кор 6, 14 – 7, 1 потиче
од апостола Павла, тако да се реконструкција изворних Па
влових текстова који су интегрисани у посланицу 2Кор врши
на основу 1, 1 – 2, 13; 2, 14 – 6, 13; 7, 2–4; 7, 5–16; 8; 9; 10–13.
Сходно томе, поједини истраживачи разлик ују два или три
писма која се међусобно надовезују и повезују унутар 2Кор.
Тако, 2Кор 10–13 се сматра „Писмом у сузама“ (поменутим у 2,
4; 7, 8), док се „Писмом помирења“ сматра 2Кор 1–9 (или 1 – 8,
ако се глава 9 узме као посебно препоручно писмо за Тита).
Постоје, међутим, и истраживачи који сматрају да 2Кор
представља у основи јединствен текст и да се наведени пре
киди, одступања и недоследности у арг ументацији мог у об
јаснити тиме што је апостол ову посланицу диктирао дужи
временски период, тако да су нова догађања условљавала
промену тона и арг ументације. Од нарочитог је значаја хипо
теза коју је изнео новозаветник У. Борсе (U. Borse), који сма
тра да је између 2Кор 1–9 и 10–13 протекао дужи временски
период. Први део посланице (гл. 1–9) из непознатих разло
га није одмах послат; касније апостол на већ постојећи текст
диктира главе 10–13, с тим што се том приликом губи извор
ни завршетак глава 1–9. Тако настаје посланица 2Кор, онаква
какву познајемо у данашњој форми. Борсе своју тезу темељи
на два увида: а) на вестима о Тит у и сарадницима који се по
мињу у тексту; и б) наглашавајући блискост 2Кор 10–13 са По
сланицом Галатима.
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1) 2Кор 1 – 9 (= 2Кор А) је настала под утиском апостоло
вог сусрета са Титом (2Кор 7, 6с; 2, 13) који му је пренео добре
вести из Коринта (2Кор 2, 9с; 7, 9–11, 13–16). По одласку Тита
и сарадника у Коринт апостол диктира 2Кор А (2Кор 8, 17с, 22;
9, 3, 5), у намери да писмо пошаље што пре у заједницу. Ме
ђутим, то се из непознатих разлога није остварило, те писмо
остаје непослато све до повратка Тита и сарадникā (2Кор 12,
17с). Овога пута, међутим, они се враћају са лошим вестима,
које предствљају повод за писање 2Кор 10–13 (= 2Кор Б). По
Тит у апостол шаље 2Кор (гл. 1–9 и 10–13) у Коринт. Павле ни
је сматрао за примерено да пошаље само 2Кор Б, без обзира
што се сит уација у заједници радикално променила на његову
штет у. Напротив, апостол шаље оба дела посланице као јед
ну јединствену Посланицу Коринћанима, сигнализујући на тај
начин да његов однос са заједницом има будућност и да тре
нутно стање не сме да доведе до прекида контакта.
2) Исти истраживач увидео је велики број слагања између
2Кор Б и Посланице Галатима. Ту чињеницу он објашњава
тиме што оба текста настају готово истовремено. Историјски
посматрано, апостол у Македонији истовремено добија лоше
вести од Тита и сарадникā из Коринта са једне, и посланика
из Галатије са друге стране, тако да оба текста, 2Кор Б и Гал,
настају у истом расположењу и атмосфери. 2Кор А је најве
роватније написана у Македонији, непосредно пре путовања
у Коринт (2Кор 9, 3с), када настаје и Посланица Галатима,
непосредно пре 2Кор Б. По наведеном истраживачу, ради се
о временском периоду од неколико седмица. Све у свему, ова
теза је прихватљива, пошто се више ослања на текстуалне на
лазе а мање на хипотетичке појединачне текстове без почетка
и краја, који би били интегрисани у спис 2Кор.
Време и место настанка 2Кор одређује се у однос у на став
који се заузима по питању интегритета текста. Ако се засту
па подела на два или три писма, онда се „Писмо у сузама“
смешта у Ефес 54–55, док се „Писмо помирења“ (заједно са
гл. 8) лоцира у Македонију 55–56; глава 9 је у том случају на
стала убрзо после Прве Коринћанима. Ако се, пак, заступа
јединство текста, онда је цела посланица настала у Македо
нији 55–56.
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7.6.5. Посланица Филипљанима
Патристичка егзегеза: Јован Златоуст, MPG 62, 177–299, ЕПЕ 49,
348–675; Теодорит Кирски, MPG 82, 557–590; Јован Дамаскин, MPG
95, 855–884; Икуменије, MPG 118, 1255–1326; Теофилакт, MPG 124,
1139–1204; Cramer, Catenae VI, 226–293; Staab, Pauluskommentare.
AncB 33B: J. Reumann, 2008.

Литерарна структура текста:
1, 1с		
1, 3–11		
1, 12–26		
1, 27 – 2, 18
2, 5–11		
		
2, 19 – 3, 1а
		
3, 1б – 4, 1
3, 4–16
3, 17–21
4, 1–9		
4, 10–23		
4, 10–20
4, 21–23

Прескрипт
Проомијум (захваљивање)
Напредак Еванђеља (информације о Павлу)
Захтев Еванђеља
Христос као архитип одустајања од
самога себе – христолошка химна
Препоруке за Тита и Епафродита
(3, 1 – завршни и прелазни стих)
Упозорење у вези са противницима
Павле као позитиван пример
Спасоносни пут ка небеском савршенству
Завршне опомене
Постскрипт (својеручни)
Захваљивање на помоћи
Завршетак писма (поздрави, благослов)

Град Филипи у време ширења хришћанства био је римска ко
лонија. Пошто су Октавијан и Антоније добили битк у про
тив Брута и Касија и тиме означили крај римске Републике,
Антоније је 42. пре Христа основао град Antoni Jussu Colonia
Victrix Philippensium који су углавном насељавали ратни ве
терани и обични грађани. Отприлике 11 година касније Окта
вијан је поразио Антонија, поново основао град и населио га
сопственим ветеранима, мењајући му име у Colonia Julia Phi
lippensis. Године 27. имену града додата је и тит ула „Augusta“.
Као стално поприште римских сукоба, град Филипи је имао
врло изражен римски елемент, најизраженији од свих градо
ва у којима мисионари апостол Павле. Од 421 записа, колико
је пронађено на тлу некадашњих Филипа (данас археолошки
простор код Кавале у северној Грчкој), само 60 је на грчком
језик у. Град је имао развијену трговину захваљујући саобра
ћају и комуникацији преко познатог пута Via Egnatia, мада су,
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за разлик у од других градова у којима је проповедао апостол
Павле, Филипи имали развијену аграрну приведу, захваљу
јући пре свега околним селима која су насељавали италски
насељеници. Управо је пољопривреда чинила основу економ
ског развоја целе области. Интензиван проток људи и робе
засиг урно је допринео развоју и учвршћивању разних религи
озних култова (римских, трачких, оријенталних). У Филипи
ма је био присутан јак тракијски елемент, било је досељеника
из Египта, Анатолије и других региона. Вероватно је посто
јала и јеврејска заједница, мада археолошки налази још увек
нису потврдили њену присутност у Филипима. Извештај из
Дап 16, 13 остаје једино експлицитно сведочанство присуства
Јевреја у Филипима.
Заједница у Филипима је прва хришћанска заједница на
тлу Европе. Основао ју је апостол Павле на свом другом ми
сионарском путовању, око 49. године. (уп. Фил 4, 15; Дап 16,
12–40). Апостол је тада очигледно био заточен (уп. 1Сол 2, 2;
Фил 1, 30). Хришћани у Филипима су имали изразито срдачан
и присан однос са апостолом Павлом и увек су га подржавали
(уп. Фил 4, 10 и даље; 2Кор 11, 9). Апостол је касније још два
пута посетио Филипе (уп. Дап 20, 1–6).
Повод за писање Посланице Филипљанима је вишеструк.
Апостол најпре жели да се захвали Филипљанима на подр
шци (Фил 4, 10 и даље), да их информише о Епафродитовој
болести (Фил 2, 25) и својој сит уацији и плановима (Фил 1, 12;
2, 19), као и да упозори на опасност од противника (Фил 1, 5;
3, 2). Противници на које апостол указује су засиг урно јуде
охришћани (Фил 3, 2 – обрезање!), слични онима у Галатији.
Литерарни интегритет посланице представља најспор
нију уводну тему Посланице Филипљанима. У науци по овом
питању није постигнута сагласност. Спорно је да ли је посла
ница један интегрални текст или компилација више мањих
посланица и, ако је у питању ово последње, о колико мањих
посланица интегрисаних у данашњи текст Посланице Фили
пљанима може бити речи. Следећи текстуални сигнали мог у
указати на каснији редакцијски захват, у смислу сек ундарног
састављања изворно појединачних писама (фрагмената):
1) Фил 3, 1а делује као завршетак писма (уп. 2Кор 3, 11; Гал
6, 17). Констат ује се груб прелаз са 3, 1 на 3, 2 и чињеница да
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још 2, 19 сигнализира да се ближи крај писма.
2) Од Фил 4, 4 гомилају се сигнали да се ближи крај: Фил
4, 4–7 и 4, 8 карактеристични су следом паренеза –поздрав,
којим стварају утисак дуплирања.
3) Захвалност за прилог уместо у Фил 2, 25–30 долази тек
у 4, 10, дакле доста касно у односу на очекивани редослед
ствари. Надаље, пасаж Фил 4, 10–20 ствара утисак да је морао
бити написан пре Фил 2, 25–30.
Ово су арг ументи којима се поткрепљују хипотезе два
или три писма која су сек ундарно интегрисана у један текст
Посланице Филипљанима, какав данас имамо пред собом. У
основи постоје две главне хипотезе које пок ушавају да обја
сне наведене проблеме у тексту:
1) Хипотеза две посланице:
А: Фил 1, 1 – 3, 1 + 4, 2–9 + 10–20/23 (Посланица из сужањства)
Б: Фил 3, 2 – 4, 1 + 4, 2–9 (Полемичка посланица)
2) Хипотеза три посланице:
А: Фил 4, 10–20, евентуално са 4, 21–23 (Посланица благодарности)
Б: Фил 1, 1 – 3, 1 + 4, 2–9, евент уално са 4, 21–23 (Посланица
из сужањства)
В: Фил 3, 2 – 4, 1 + 4, 2–9 (Полемичка посланица)
Основна интенција оба изложена модела је да је једна
постпавловска редакција узела посланицу Б као оквир и у њу
интегрисала елементе из А и В. Међутим, овакав поступак
редакције је тешко објаснити, тако да у науци постоје и при
говори против хипотеза о деловима посланице и инсистира
ње на њеној интегралности. Све већи број истраживача да
нас литерарно јединство Посланице Филипљанима узима као
највероватније. Наиме, горе наведени арг ументи не мог у да
издрже критик у, која се састоји у следећем:
1) Фил 3, 1а: „дакле“ („τὸ λοιπόν“) се налази и у 1Сол 4, 1, и
то у сред посланице, а да се интегритет ове посланице због
тога не доводи у питање. Одређени ломови у стилу иначе су
карактеристични за апостола Павла (уп. нпр. Рим 16, 16–17)
2) Противници који су наведени у Фил 3, 2 разлик ују се
од оних у Фил 1, 15; 1, 28 ; 2, 21; 4, 10, чиме се може објаснити
нагла промена стила у 3, 2. У сваком случају, Фил 3, 1 тешко да
може да буде завршетак једне сепаратне посланице. Читава
посланица показује изобиље тема и може се, упркос лабавој
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структ ури, посматрати као литерарно јединство. Оно што се
такође може узети као вероватно – слично случају 2Кор – јесу
извесне паузе у диктирању које се потом одражавају на миса
они ток и обраду тема.
Место и време настанка посланице такође су проблема
тични. Важна одредница је да апостол пише из заробљени
штва (Фил 1, 7, 13, 17, 30; 2, 17), али са доста оптимизма (Фил 2,
24; 1, 25; 1, 12), упркос претећим опасностима (Фил 1, 20; 2, 17).
На основу наведених текстуалних сигнала мог у се разматра
ти три мог ућности места настанка посланице:
1) Традиционално се као место настанка посланице узима
Рим (уп. Дап 28, 16–31). На Рим указује реч „πραιτώριον“ (Фил
1, 13), назив цезареве гарде у Риму. Проблем би у овом случају
била релативно отежана комуникација између Павла и Фи
липљана (пут у једном правцу трајао би 30–40 дана), која се
назире из посланице. Изгледа да је Павле сасвим недавно био
у Филипима (Фил 1, 30; 2, 12; 4, 15). Прихватање Рима као ме
ста настанка повукло би са собом да је апостол изменио план
путовања у Шпанију (Рим 15, 28, мада 2Кор 1, 15 и 2, 1 потврђује
извесне измене у плану путовања). Ако се настанак послани
це веже за Рим, онда би време настанка било 59–60 година.
2) Ефес (уп. 2Кор 11, 23; 6, 5; 1, 8–11; Рим 16, 7). Ефес би мно
го више одговарао живој комуникацији између Павла и Фи
липљана која је посведочена у посланици (уп. Фил 4, 10–20; 2,
19–30), као и апостоловим плановима путовања (уп. Фил 1, 26;
2, 24). Ако се Ефес узме као место настанка, тешко је објасни
ти због чега је апостол тако усамљен (Фил 2, 20). Ако је место
настанка Ефес, време настанка било би око 53–55. године.
3) Кесарија (Дап 23, 23 и даље) као место настанка мало је
вероватна.
Форма у којој је посланица написана највише одговара фор
ми античког пријатељског или породичног писма. Посланица
такође садржи елементе захвалног писма и писма упозорења.
Као кључно место за одређивање места настанка узима се Фил 2,
25–30, где се наводи Епафродитово путовање из Филипа у Ефес
или Рим да преда Павлу помоћ коју је за њега сак упила Црква у
Филипима. Иза Посланице Филипљанима налазе се најмање че
тири путовања: 1) Филипљани су чули од неког (путника) да је
Павле у сужањству; 2) Епафродитово путовање код апостола; 3)
Филипљани су чули од неког (путника) да се Епафродит разболео;
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и 4) Павле шаље Епафродита назад у Филипе. Обично се у прилог
Ефеса као места настанка наводи невелика географска дистанца.
Ефес је, наиме, био релативно близу (5-9 дана бродом или макси
мално 14 дана пешке), чиме би било лакше објаснити ова четири
путовања која се налазе иза Фил. Међутим, у условима античког
саобраћаја, та путовања су била изводљива и на дистанци Фили
пи Рим, под условом да је Павле дуже био у заточеништву у Риму.
Филипи и Рим су били добро повезани копненим путем: преко
Via Egnatia до Dyrrhachium, затим Brundisium, одакле преко Via
Appia до Рима. Удаљеност износи око 1084 km, и ако се узме да се
прелазило око 37 km дневно, читаво путовање трајало је око 4 не
деље. Путовање бродом трајало је око 2 недеље. У сваком случају,
број путовања није необорив арг умент у прилог хипотезе Ефеса
као места Павловог сужањства, и самим тим места настанка Фил.

7.6.6. Посланица Филимону
Патристичка егзегеза: Јован Златоуст, MPG 62, 701–720; Теодор
Мопсуестијски, MPG 66, 952c; Теодорит Кирски, MPG 82, 871–878;
Јован Дамаскин, MPG 95, 1029–1034; Икуменије, MPG 119, 261–272;
Теофилакт, MPG 125, 171–184; Cramer, Catenae VII, 101–111; Staab,
Pauluskommentare.
За 1Сол: EKK 18: P. Stuhlmacher, 1975.
За 2Сол: EKK 14: W. Trilling, 1980.
AncB 34A: J. A. Fitzmeyer, 2000.

Литерарна структура текста:
1–3		
4–7		
8–22		
23–25		

Прескрипт
Проомијум
Онисим и Павле
Поздрави и завршни благослов

Посланица Филимону је најкраћи спис апостола Павла и ње
гов једини сачувани спис упућен појединцу. Писмо је, доду
ше, упућено не само Филимону, већ се као адресати наводе
и Апфија (вероватно супруга Филимонова), Архип и „домаћа
Црква“, тј. црквена заједница хришћана (Флм 1–2). Све то го
вори да хришћанска заједница треба да буде извештена да је
Павле писао Филимону, можда да се окупљенима укратко из
ложи о чему је реч, али се ипак мора претпоставити да је Па
вле рачунао са приватном лектиром самог Филимона, о чему
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сведочи константно обраћање у другом лицу једнине, па чак
и код завршних поздрава (Флм 23. 24, мада 22: „јер се надам
да ћу вашим молитвама бити вам дарован“, што упућује на
молитвено сабрање), где би се очекивали поздрави целој за
једници. Дакле, иако Фил вероватно није у првој линији наме
њено јавном, богослужбеном читању на сабрању, ипак уводни
поздрави сведоче о томе да заједница не треба да остане нео
бавештена о спорном питању и о судбини роба Онисима који
ће јој се ускоро прикључити. Очек ује се молитвена подршка
заједнице апостолу.
„Домаћа Црква“ којој се апостол Павле обраћа вероватно
је хришћанска заједница у Колоси (уп. Кол 4, 17 и стих 9 у ком
се помиње Онисим). Павле је заробљен (Флм 9, 13), а по прет
постављеној близини налази се у заробљеништву у Ефесу. Ко
лоса се налазила 193 km источно од Ефеса. Писмо је, дакле,
вероватно настало у периоду сужањства у Ефесу, када и Фил,
дакле око 53–55. Као и код Фил постоји претпоставка да је
место настанка Рим (сужањство!), али је ова теза неодржива
због у писму претпостављене географске дистанце (пут који
је превалио Онисим, нарочито стих 22!).
Повод писма је одбегли роб Онисим. Из писма се дâ иш
читати да је Онисим нанео нек у врсту (материјалне) штете
дому свога господара (Флм 18). О каквој се врсти штете ради
може се само нагађати: Онисим је или нешто намерно украо
или је случајно направио неки неред у кући. У сваком случа
ју, дошло је до сукоба са господаром. Онисим се одметнуо од
куће, али он вероватно није био одбегли роб који је имао на
меру да заувек напусти господара. Да је то био случај он би се
вероватно прикључио некој разбојничкој банди или окушао
срећу на други начин. Међутим, изгледа да је он желео да по
прави своју грешку и да је са тим циљем отишао да потражи
апостола Павла, за кога је вероватно имао прилике да чује као
поштованог пријатеља куће у којој је био роб, да би га апостол
„заступао“ у сукобу са господаром. Таквих случајева је било у
антици и они су чак правно кодификовани (уп. Плиније Мла
ђи, ep 9, 21, 24). Роб који је пред срџбом господара тражио по
моћ у заступништву није сматран одбеглим робом. У таквим
случајевима било је важно да се гневном господару нађе по
годан партнер за разговор о целој ствари и омог ући повратак
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роба покајника. Користећи овај правни обичај, Онисим се за
помоћ обратио апостолу Павлу. Апостол не само што му је
помогао, већ га је и обратио у хришћанство (Флм 10). Повод
за писмо је, дакле, повратак Онисимов у Колосу, али не само
као роба, већ као брата у Христу (Флм 16). Читаво писмо оди
ше напетошћу између апостолове власти и његовог одрицања
од ауторитета (уп. Флм 8 / 9а; 9б / 10; 13 / 14; 19, 21).
Због конкретног повода и краткоће, Флм не садржи за
Павла карактеристичне теолошке рефлексије. Такође, про
блем ропства, тј. однос хришћанства према ропству оличен у
схватањима апостола Павла овде се не тематизује, а још мање
проблематизује. То може да изненади, с обзиром да апостол
Павле на другим местима говори о превазилажењу социјал
них, националних и полних категорија у Цркви Христовој
(нпр. Гал 3, 28). Зашто онда апостол својим ауторитетом не
настоји да Филимон ослободи Онисима, када се такве врсте
односа ионако превазилазе у Христу? Кључ се налази у 1Кор 7,
20сс. Апостол Павле није за радикално кидање постојећих со
цијалних веза, у форми бунтовничке слободе која би тобоже
била слобода у Христу. Свакако да жена остаје жена, мушка
рац – мушкарац, Јеврејин – Јеврејин, роб – роб, али суштин
ско у схватању апостола Павла јесте да те категорије не дају
коначан идентитет личностима. Оне постоје као датости које
се схватају као призвање (уп. 1Кор 7, 24!) и које као такве нису
ништа наспрам онтолошке слободе која се нуди човек у у Цр
кви као Телу Христовом. Пресудан идентитет који човек има
је управо идентитет који задобија у сабрању Цркве. Прихва
тање Онисима као брата у Христу од стране Филимона даје
Онисиму нови идентитет, он није више просто роб, већ брат,
„слободњак Христов“, као што ни сам Филимон није у односу
на њега просто господар, већ „роб Христов“ (1Кор 7, 22!). Од
нос Филимона и Онисима задобија једну нову, есхатолошку
димензију: „Јер можда се зато и растаде с тобом за кратко, да
га добијеш за вечност, не више као роба, него више од роба,
брата љубљенога...“ (Флм 16). Утеловљавање у Цркву чини све
односе новима. Свакако да прихватање братског односа по
влачи за собом одређено понашање према љубљеном брат у.
Не престајући у категоријама овога света да буду господар и
роб, Филимон и Онисим, свесни призива који имају у Христу,
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мог у да постану браћа која се са пажњом и љубављу односе је
дан према другоме, знајући да идентитети „роб“ и „господар“
пролазе заједно са обличјем овога света (1Кор 7, 31!).
Све ово треба имати у виду када се говори о томе да је
хришћанска Црква допринела слабљењу и нестајању робо
власничких односа са историјске сцене човечанства. Црква
то није учинила истичући идеју једнакости, позивајући на
револуционарни раскид са социјалним датостима (уп. у том
смислу Кол 3, 18 – 4, 1 као извесну корект уру Флм или бар
извесних тумачења последње), већ је она томе допринела јед
ноставно проповедајући Еванђеље које позива на целок упну
промену става према тварним датостима, националним, пол
ним, социјалним или ма којим другим. У том погледу Посла
ницу Филимону не треба схватати као неки „рецепт“ за при
ступ ропству као инстит уцији, нити као формулацију општих
хришћанских ставова по питању ропства, већ као приступ
једном посебном, конкретном случају, који се промишља са
становишта општег црквеног иск уства хришћанске вере.
7.6.7. Посланица Римљанима
Патристичка егзегеза: Ориген, MPG 14, 837–1292 (латински превод);
Јован Златоуст, MPG 60, 391–682, ЕПЕ 71 (1984); Теодор Мопсуестиј
ски, MPG 66, 787–876 (фрагменти); Кирил Александријски, MPG 74,
773–856; Теодорит Кирски, MPG 82, 44–226; Јован Дамаскин, MPG
95, 441–570; Икуменије, MPG 118, 323–636; Теофилакт, MPG 124,
335–560; K. H. Schelkle, Paulus Lehrer der Väter. Die altkrchliche Ausle
gung von Röm 1 – 11, Düsseldorf, 1956; Cramer, Catenae IV; Staab, Pau
luskommentare.
EKK: U. Wilckens, EKK 6, 1–3: 1978, 1980, 1982.
AncB 33: J. A. Fitzmeyer, 1993.

Литерарна структура текста:
1, 1–7		
1, 8–17		
1, 16с		
1, 18 – 11, 36
1, 18 – 4, 25
1, 18 – 3, 20
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Прескрипт (продужени!)
Проомијум
Тема
Правда Божија у Христу
Праведност од вере
Сви под гневом Божијим

Увод у Нови Завет
3, 21 – 4, 25
5–8		
5		
6		
7		
8		
9 – 11		
9, 1–5
9, 6–29
9, 30 – 10, 21
11		
12, 1 – 15, 13
12–13
14, 1 – 15, 13
15, 14 – 16, 27
16 		

Оправдање искључиво вером
Есхатолошка слобода
Слобода од смрти
Слобода од греха
Слобода од Закона
Слобода у Духу
Правда Божија и Израил
Жал за Израилом
Слобода Божија
НЕ Израила
Спасење Израила
Паренеза
Опште опомене
Појединачне опомене – „јаки“ и „слаби“
Вести и завршетак писма
Поздрави

За разлик у од осталих послaница апостола Павла, Посланица
Римљанима упућена је заједници коју није основао сам апо
стол (уп. Рим 1, 13; 15, 22с; Дап 28, 14с). Питање је у којој мери
је мог уће говорити о једној црквеној заједници у античкој ме
трополи Риму, којa је у то време бројаla око 600.000 станов
ника (индикативно је такође да израз „ἐκκλησία“ у једнини не
постоји у прескрипт у). Посланица је вероватно била упућена
различитим заједницама у Риму (уп. Рим 1, 7: „свима који су
у Риму“; уп. такође Рим 16, 5, 10с, 14с). У сваком случају, хри
шћанство је у Рим стигло врло рано, захваљујући пре свега
интензивним трговачким контактима са источним области
ма. Римски писац Светоније помиње унутарјудејски инцидент
за време Клаудија који имао везе са особом званом Chrestus.
Догађај се одиграо 49. године и за последицу је имао прогон
Јевреја из Рима (Клаудијев едикт, уп. Дап 18, 2; Рим 16, 3–5а).
Римска заједница којој се Павле обраћа у састоји се претежно
од хришћана из незнабоштва (Рим 1, 5с, 13; 11, 13с; 15, 15с), мада
је известан број хришћана био из јудејства (уп. нпр. Рим 2, 1,
11, 17; 4, 1; 7, 1). У погледу конкретних адресата, у савременој
новозаветној науци постоји мишљење да Посланица Римља
нима није била осмишљена само за хришћане у Риму, већ да
је можда написана имајући као реципијенте у виду три зајед
нице: у Риму, Коринт у и Ефесу, што у хришћанској књижевно
сти представља прелаз са обраћања конкретним адресатима
једног места на истовремено писмено обраћање већем броју
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заједница, дакле почетак хришћанске публицистике.
Због специфичног профила адресата, апостол Павле се у
Посланици Римљанима не бави опширно унутрашњим про
блемима заједнице (само у Рим 14, 1 – 15, 13, али и овде доста
уопштено). Његов циљ је пре да представи своје схватање до
гађаја Христа као откривења праведности Божије који и Је
врејима и незнабошцима отвара пут ка благодати (од стране
Бога), односно вере (од стране човека).
Павле излаже своје схватање догађаја Исуса Христа као
откривења праведности Божије (уп. прецизну формулацију
теме у Рим 1, 16с) најпре на основу једне разлике: како незна
бошци, тако и Јевреји, сви се показују преступницима воље
Божије, било да је она на неки начин записана у срцима, било
да да је дата у Тори (Рим 2, 14сс). Сви се налазе, као што и сама
Тора показује, под гневом и судом Божијим, што доводи у пи
тање праведност Божију, тј. сам успех његовог са Израилом
успостављеног односа и, коначно, његовог односа са „наро
дима“ (уп. Рим 1, 18 – 3, 20).
Праведност Божија се, међутим, манифестовала у дога
ђају Исуса Христа (Рим 3, 21–31), у њему се констит уиш
 е за
једница између Бога и човека на начин на који се као прао
браз констит уисала са Аврамом, оцем многих народа: његово
држање пред Богом (он верује!) и његова судбина (Бог који
подиже мртве обезбеђује му потомство) оправадавају га на
основу вере, а не дела која захтева Тора (гл. 4).
Човек сада, оправдан и у Исусу Христу, помирен са Бо
гом, тј. уведен у заједницу живота са њим, живи у нади да ће
у будућности у потпуности учествовати у том живот у (δόξα,
уп. Рим 5, 1–11), и управо у тој нади се пројављује трагичност
смртности која је повезана са грехом (Рим 5, 12–21). Оправ
дање је, као што се може илустровати на примеру крштења
(„погребење“), са-умирање са Христом, путем ког онај који је
крштен умире греху, грех више не влада њиме и то је дужан да
покаже у животној пракси (Рим 6, 1–23). Крштени хришћани
су такође мртви за Тору, пошто ходе у новој стварности Бо
жијег Духа (Рим 7, 1–6). Овај момент слободе крштених хри
шћана од Торе потиче Павла да одреди стат ус Торе и њену
од Бога жељену и фактичну функцију у контексту реалности
греха ком је човек изложен изван реалности Духа („ја“ у Рим
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7, 7с), растрзан између „хтети“ и „чинити“ (уп. Рим 7, 7–25,
при чему ст. 25б нарушава изложену концепцију, те су истра
живачи склони да га сматрају каснијом глосом). Павле потом
описује оправдањем дати дар Духа Божијег, који истовремено
омог ућава животну праксу коју у погледу етоса захтева Тора
(Рим 8, 1–17). Оно што још увек недостаје јесте потпуна при
сутност оправдања – и то за целу творевину! – у слави (δόξα)
Божијој, које Павле сматра утемељеним у љубави Христовој
(Рим 8, 18–39).
До сада изложено схватање догађаја Христа као откриве
ња праведности Божије која превазилази Тору (уп. Рим 8, 3;
10, 4) Павле надаље разматра путем теме о судбини Израила
који, мада констит уисан од истог Бога, у великој већини не
посматра догађај Христа на тај начин. По Павлу, Израил је
имао и има многе привилегије (Рим 9, 1–5), Божија обећања
Израилу нису пропала, али се мора имати у виду да Бог своја
обећања увек остварује на основу божанске слободе (Рим 9,
6–29). У погледу догађаја Христа Израил се показује као од
бачен од Бога, што најпре указује на то да је спасење које му
је обећано прешло на незнабошце (Рим 9, 30 – 11, 24). Али цео
Израил ће се спасти – то је тајна коју апостол открива својим
реципијентима (уп. Рим 11, 25–36).
После опширног бављења судбином Израила у Божијем
плану, Павле наставља са излагањем свог схватања догађаја
Христа, тако што говори о конкретним животним последи
цама које овај догађај носи са собом. При томе му је најпре
стало до две међусобно повезане перспективе опште приро
де: хришћани треба да посматрају себе по аналогији са једним
телом чији су они удови, и треба да уоче и препознају разли
чите дарове који су им дати од Бога. Имајући у виду скори
крај света и испуњење, треба да се руководе љубављу једни
према другима, нарочито према својима по вери (уп. Рим 12,
1с). Следе савети како се треба односити према световним
властима (Рим 13, 1с).
У глави 14 Павле отпочиње конкретизацију раније па
ренезе, и то осврћући се на проблем који постоји у римској
заједници у погледу уздржања од меса и вина, као и држања
одређених дана у години. Павле тврди (као и у 1Кор 8–10) да
се свака аскеза и сваки верски поступак одређује у односу на
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браћу и сестре за које је Христос страдао, а не у односу на ис
правност теолошког става (Рим 14, 1 – 15, 13), јер, на крају кра
јева, питање којим се баве је ирелевантно (Рим 14, 17!).
Потом Павле говори о сопственим стварима и ономе што
га је потакло на писање писма: подршка мисионарских планова
на Западу (Шпанија), молитва да подухват предавања помоћи у
Јерусалиму буде успешан (уп. Рим 15, 14–33; уп. такође 1, 8–15).
Завршетак писма (гл. 16) садржи многобројне поздраве за
26 особе, од којих је Павле најмање 12 могао упознати на сво
јим путовањима по Исток у.
Апостол Павле пише Посланицу Римљанима из најмање
три разлога:
1) Намерава да пут ује у Шпанију. На овом пут у свакако
жели да посети заједницу у Риму (Рим 15, 23–29; ст. 24: „да ћу
вас у пролазу видети“; ст. 28: „преко вас“), коју је одавно же
лео да посети (уп. Рим 15, 20).
2) Апостол намерава да дође у заједницу којој је лично
био непознат. До римских хришћана су свакако стизале ве
сти о његовој црквеној делатности, али се може претпоста
вити, имајући у виду да је апостол имао многе противнике
(Гал, 2Кор 10–13), да оне нису увек биле позитивне. Због тога
апостол излаже римској браћи и сестрама своје Еванђеље и
пок ушава да за њега задобије сагласност од њих (уп. Рим 3,
8, 31; 6, 1, 15; 7, 7а). Апостол се Посланицом Римљанима пред
ставља и препоручује црквеној заједници у Риму. Многи по
здрави (Рим 16, иако апостол никада није био у Риму!) имају
функцију да изразе блискост и личну наклоњеност апостола
хришћанима у Риму.
3) Пре него што крене у Рим, Павле намерава да се упути
у Јерусалим, дакле на једно за њега свакако опасно путовање
(Рим 15, 25–32). У 15, 30–31 апостол моли римске хришћане да
га молитвама подрже у овом опасном подухват у.
Као и у другим текстовима, и у Посланици Римљанима апо
стол Павле интегрише старије хришћанске традиције, као што
су: а) христолошка формулација (Рим 1, 13с); б) сотириолошки
исказ (Рим 3, 24с); в) крштењска традиција (Рим 6, 3с); и др.
Посланица Римљанима је, у основи, јединствен текст. Из
ражаване су сумње да су Рим 7, 25б и 8, 1 касније глосе, међу
тим чињеница је да оба стиха не показују никакав проблем
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у погледу критике текста. Сумња се, такође, у аутентичност
текста доксологије Рим 16, (24) 25–27, који највероватније
представља каснију, постпавловску интерполацију (која се че
сто приписује Маркиону). Такође се доводи у питање и текст
Рим 16, 17–20, пошто полемика против лажних учитеља, како
садржајно, тако и формално, потпуно нарушава след текста.
У новозаветној науци је изражено мишљење да је глава
16 првобитно била упућена у Ефес и да је тек накнадно до
дата Посланици Римљанима. Као главни арг умент наводи се
да апостол Павле није могао лично познавати толике људе у
граду у ком никада није био. Овај арг умент је, међутим, тешко
одржив, пошто је саобраћај између Рима и егејских области
био тако интензиван да је сасвим мог уће да је апостол мно
ге од наведених хришћана из 16. главе упознао на Исток у (в.
горе). Пресудно је то што главе 15 и 16 имају заједничк у исто
рију текста. Не постоји ни један једини рукопис Посланице
Римљанима без 16. главе. Мог уће је да је једно време, поред
целок упне Рим (1, 1 – 16, 23), цирк улисала и непотпуна верзија
(гл. 1 – 14) која је на крају имала Рим 16, 25–27, што је довело
до многих мешања у рукописима.
Глава 16 се данас, осим наведених сумњи, углавном сматра
интегралним текстом, а не сепаратним писмом. Њена струк
тура се може приказати на следећи начин:
16, 1–2 			
16, 3–16 		
(16, 17–20) 		
16, 21–23		
16, 24			
(16, 25–27)		

Препоруке за Фиву
Поздрави
Упозоравање на лажне учитеље
Поздрави
„χάρις“-жеље
Доксологија

Посланица Римљанима је написана у преломном моменту
апостоловог мисионарског рада, када он своју мисију на Исто
ку сматра заокруженом и окреће се ка Западу (Рим 15, 23–24).
Међутим, апостол најпре жели да оде у Јерусалим и преда нов
чану помоћ Македоније и Ахаје браћи у Јудеји (Рим 15, 28–29).
Место настанка је Коринт, на шта упућују Дап 20, 2с; Рим 16,
1 и 16, 23, у поређењу са 1Кор 1, 14. Посланица Римљанима је
вероватно последње Павлово писмо, настало 56–57. године.

121

Предраг Драгутиновић

7.6.8. Посланица друга Солуњанима
EKK 14: Trilling, 1980.
AncB 32B: A. J. Malherbe, 2000.

Литерарна структура текста:
1, 1с		
1, 3–12		
1, 5–10
2, 1–12		
2, 13 – 3, 16
3, 17с		

Прескрипт
Проомијум
Поука о суду
Есхатолошка поука
Паренеза
Завршетак писма (својеручни!)

Већина савремених истраживача сматра да је Друга Солуња
нима псеудониман спис, односно да ова посланица није дело
самог апостола Павла, већ да ју је написао неко од апостоло
вих блиских ученика или сарадника. Постоје разне претпо
ставке о односу 1Сол и 2Сол, од оних које полазе од тога да је
циљ 2Сол да допуни и разјасни 1Сол, до оних које полазе од
тога да је њен циљ био да је у потпуности замени. Међутим,
извесни број научника и даље сматра да је 2Сол аутентичан
спис апостола Павла, тако да по питању ауторства још увек
нема консензуса у науци, мада је, као што је на почетк у наве
дено, већина истраживача склона ка њеном убрајању у дефте
ропавловске списе (заједно са Еф, Кол, Паст).
Адресати су, у случају аутентичности посланице, свакако
солунски хришћани. Међутим, ако се Друга Солуњанима по
сматра као псеудонимни спис, онда, без обзира на сродну те
матик у са 1Сол, није сасвим сиг урно да су адресати хришћани
у Солуну. Слично је и у погледу времена и места настанка. У
случају да је посланица аутентична, она је написана убрзо по
сле Прве Солуњанима у Коринт у, што би могао да потврди
прескрипт 2Сол 1, 1с, као и бројне паралеле између две посла
нице. Али ако се посланица сматра псеудонимном, онда би
се датирање морало померити знатно касније, можда на крај
I века, што би опет могли да потврде налази из самог текста,
као што је нпр. сит уација великих прогона (2Сол 1, 4сс). Прет
постављена сит уација би се у том случају могла лоцирати у
Малу Азију, где је традиција везана за личност апостола Па
вла била изразито јака и где су независно од 2Сол посведоче
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ни прогони хришћана релативно ширих размера (нпр. Отк).
Арг ументи који се најчешће наводе против аутентично
сти Друге Солуњанима и који поткрепљују тезу о псеудоним
ности овога списа су следећи:
1) Разлика у схватању есхатологије у 1Сол 4–5 и у 2Сол.
Док у Првој Солуњанима апостол Павле без упуштања у де
таље очек ује скори поновни долазак Исуса Христа (1Сол 4, 15,
17), у Другој Солуњанима се говори о једном степенастом сле
ду догађаја (2Сол 2, 3–12: појава „отпада“, „човек безакоња“ [„ὁ
ἄνθροπως τῆς ἀνομίας“], „задржавање“ коначног дана итд.), тако
да есхатологија има најмање три етапе: 1. сила која задржава;
2. отпадање и долазак антихриста; и 3. долазак Христов. Ова
разлика у есхатологији између 1Сол и 2Сол не мора бити одл
учујући моменат за расуђивање о њеној аутентичности или
псеудонимности, зато што је исти писац, дакле сам апостол
Павле, могао у једном другом спису (2Сол) детаљније да изл
ожи оно што је из непознатог разлога пропустио да изложи у
првом (1Сол, мада је 1Сол 4, 13–18 била одлична прилика да
се детаљније изјасни о својим есхатолошким представама).
Међутим, заиста је проблематично што се, у случају аутенти
чности 2Сол, ово етапно схватање есхатологије нити помиње
нити тематизује у каснијим списима апостола Павла.
2) Текст Друге Солуњанима се литерарно ослања на 1Сол
у толикој мери да се може говорити о поступном преузим
ању предлошка текста при изради, што је литерарни поступак
који се тешко може приписати апостолу Павлу (уп. Кол – Еф,
мада се овде највероватније ради о два псеудонима).
3) Текст Друге Солуњанима садржи алузије које упућују
на каснији период историје хришћанске Цркве, нпр. да већ
поред збирке аутентичних посланица постоје и фиктивна
писма апостола Павла (2Сол 2, 2; 3, 17), да је свест о традиц
ионалном учењу већ увелико учвршћена (2Сол 2, 15; 3, 6), да
постоје извесни хришћански кругови који стављају акцент на
апокалиптику (као у Отк, Мала Азија), као и релативно безли
чна комуникација са адресатима.
Из ових премиса извлачи се закључак да је Друга Солуњ
анима највероватније псеудографски спис. Питања која се
јављају везана су за циљ писања и њен однос према Првој Сол
уњанима. Питање је да ли непознати аутор жели да наново
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интерпретира (протумачи) есхатологију 1Сол (уп. 1Сол 2, 15),
што је у случају псеудонимности одржива теза, или жели да
његов спис у потпуности замени 1Сол (уп. 2Сол 2, 2; 3, 17), што
је теже одржива претпоставка, ако се има у виду жеља аут
ора да следује ауторитету апостола Павла, под чијим именом
и пише и чијим именом жели да дâ легитимитет схватањима
које износи у Другој Солуњанима.
Повод за писање Друге Солуњанима су вести о напетом
ишчекивању скорог доласка Исуса Христа од стране заједнице
којој се писац обраћа (2Сол 2, 2: „као да је дан Господњи већ ту“).
Ово напето, помало нервозно и нестрпљиво ишчекивање дана
Господњег, могло је бити проузроковано прогонима и страдањ
има којима су адресати били изложени (2Сол 1, 4сс). Такво ст
ање довело је до нереда у заједници (уп. 2Сол 3, 6, 11, али и 1Сол
5, 14!). „Неред“ се појавио као последица схватања да је „дан
Господњи већ ту“ (2Сол 2, 2) и да световне и земаљске обавезе
треба у потпуности занемарити. Можда је невоља у којој се нал
азе адресати изнедрила неке форме есхатолошко-сањарског
пророштва које је подстицало на активно очекивање другог
доласка и занемаривање свих личних и социјалних обавеза.
7.6.9. П
 осланица Колошанима
Патристичка егзегеза: Јован Златоуст, MPG 62, 299–392 и ΕΠΕ 59,
74–353; Теодор Мопсуестијски, MPG 66, 925–932 (фрагментарно);
Теодорит Кирски, MPG 82, 591–628; Јован Д
 амаскин, MPG 95, 883–
902; Ик уменије, MPG 119, 9–56; Т
 еофилакт, MPG 124, 1205–1278;
Cramer, C
 atenae VI, 291 – 340; Staab, P
 auluskommentare.
EKK 12: E. Schweizer, 21980.
AncB 34B: M. Barth – H. Blanke, 2005.

Литерарна структ ура текста:

1, 1с		
Прескрипт
1, 3–8		
Проомијум
1, 9 – 3, 4
„Догматика“ (утемељење): Христово присуство у телу
1, 5–20
Химна! уоквирена п
 утем ст. 12–14, 21–23
2, 8–23	Диск усија са заступницима погрешних учења!
3, 5 – 4, 6
Етика (паренеза)
3, 18 – 4, 1	Живот хришћана у д
 ому!
4, 7–18		Саопштења и завршетак писма (поздрави, благослов)
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 олоса је била мањи град у Фригији, у долини Ликос. Град се
К
налазио на важном саобраћајном потезу – од Милета и Ефе
са (Колоса је била удаљена од Ефеса око 250 km) водио је ка
Кападокији, Киликији и Сирији. Око 15 km од Колосе налази
ла се Лаодикија (Кол 4, 15с; Отк 3, 14–22), која је била центар
целок упне области. Око 35 km од Колосе налазио се Јерапо
лис (Кол 4, 13), познат још у антици по својим изворима вреле
воде. Док су локалитети на којима су се налазили Лаодикија
и Јераполис археолошки релативно добро проучени, Колоса
је још увек неистражена. Тацит говори о једном снажном зе
мљотресу који је 60–61. пре Христа разорио Лаодикију (Ann
14, 27, 1). Овај земљотрес је вероватно разорио и град Колосу,
који додуше није престао да постоји, али о коме је од 61. са
чувано мало записа. Због тога није потребно везивати аутен
тичност Посланице Колошанима за поменути земљотрес. По
извештајима Јосифа Флавија (Ant XII, 3, 4) и Цицерона (Pro
Flacc 28), у фригијским градовима је постојала јудејска мањи
на. Када се расправља о пореклу и садржају „колошанске јере
си“ (уп. Кол 2, 16–23), ове информације су од значајне помоћи.
O почецима хришћанства и раној колошанској Цркви не
ма много података. Оснивач Цркве у Колоси био је Епафрас
(Кол 1, 7), који у Кол 4, 12 поздравља колошанску црквену за
једницу и који се по Флм 23 налази заједно са Павлом у за
точеништву. Из Колосе је и Онисим (Кол 4, 9), роб поврат
ник, који је главна тема Посланице Филимону (Флм 10, 12).
Филимон и његова породица вероватно су били из Колосе.
Сам апостол Павле никада није посетио Колосу (уп. Кол 2,
1). Може се претпоставити да су хришћани из Колосе него
вали интензивне контакте са домаћом Црквом Нимфановом
из Лаодикије (Кол 4, 15). О каснијој судбини ове Цркве нема
података (не помиње се у Отк 2–3). Посланица Колошанима
упућена је црквеној заједници која се претежно састоји од
хришћана из многобоштва (Кол 1, 27; 2, 13).
Текст садржи формалне карактеристике аутентичних Па
влових посланица: прескрипт (Кол 1, 1с), захваљивања у проо
мијуму (Кол 1, 3–23) и завршетак писма (Кол 4, 7–18), са уоби
чајеним елементима. Захваљивање обухвата израз апостолове
заступничке молитве за адресате (Кол 1, 9с), која се прелива у
христолошку химну (Кол 1, 5–20). Овом химном се заузимају
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богословске позиције против лажних учитеља који угрожавају
заједницу (Кол 2, 6–23), и истовремено се излаже дубље разу
мевање сотириолошких импликација личности Исуса Христа:
он је посредник и сврха творевине Божије, од њега зависе све
силе света и он путем крштења оне који му се приклањају осло
бађа зависности од тих сила и разрешава их грехова. Пропо
вед управо ове откривене тајне Божије као Еванђеља задатак је
једног и јединственог апостола незнабожаца (Кол 1, 24 – 2, 5).
Без обзира како се лажно учење које угрожава заједни
цу дефинише, адресати треба да буди свесни свог призива и
етичких последица које повлачи (Кол 3, 1–4). Ове етичке по
следице писац конкретизује на два примера: 1) уобичајеном
паренезом са додатком каталога врлина и мана (Кол 3, 5–17);
и 2) уз помоћ поретка у дому (Кол 3, 18 – 4, 1).
Главни повод за писање посланице је да се реципијенти
ма скрене пажња на лажно учење које прети да их угрози у
њиховом верском убеђењу и хришћанској савести. Централ
на тема, али не и једина, је подсећање адресата на потенцијал
слободе који обитава у Христу. Прецизан опис колошанске
„философије“ („φιλοσοφία“, Кол 2, 8с) и њен религијско-исто
ријски контекст представљају један од најтежих проблема у
новозаветној науци. У том погледу изнете су многе хипотезе
(утицај кумранских есена, хеленистички гностицизам са јудеј
ском позадином, синкретизам мистеријских религија, јудеј
ски гностицизам, јудеохришћански аскетизам итд.), од којих
ни једна није наишла на општу сагласност. Основни проблем
лежи у томе што се не може са сиг урношћу знати да ли аутор
излаже позиције „философије“ баш онако као су оне засту
пане од њених репрезената, или пак уноси сопствене интер
претације у ставове противника. У сваком случају, учење које
се побија заступа придржавање конкретних прописа: апсти
ненција од јела и пића (дакле форме трајног или привременог
поста, уп. Кол 2, 16, 21–23), давање значаја одређеним данима
(празници, младине, субота, дакле побожност која се темељи
на календару, уп. Кол 2, 16), понизно служење анђелима (Кол
2, 18). Ове карактеристике предствљају полазну тачк у прили
ком пок ушаја идентификације противника у Кол. Нејасно је
да ли лажни учитељи захтевају обрезање и у ком смислу (Кол
2, 11). Нејасно је, надаље, да ли противници сматрају анђеле
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„елементима света“ („στοιχεία τοῦ κόσμου“, уп. Кол 2, 8, 20) или
је то став који аутор заузима по овом питању (уп. Гал 4, 3–9). У
првом случају анђели би могли бити персонификовани при
родни елементи света. Даље, постоји нејасноћа у вези са из
разима „философија“ (Кол 2, 8) и „мудрост“ (Кол 2, 23; уп. 1,
9, 28; 2, 3; 3, 16). Интересантно је да је ово једино место у це
лок упном Новом завет у где се користи именица „φιλοσοφία“.
Коначно, нејасно је у којој мери израз и Кол 2, 18c, „ἐμβατεύειν“
(„ући унутра“, „приступити“) може да упућује на античке ми
стеријске култове, пошто се, када је у пасиву, може превести
као „у оно што је видео“ тј. „био инициран“, или се пак у Кол
2, 18 просто ради о визионарским иск уствима и екстазама. У
сваком случају писац сматра да су њима ове форме побожно
сти потребне зато што се боје, и супротставља им Христа као
потпуни симбол божанског, како онтолошки (Кол 1, 15–20; 2,
9), тако и ноетички (Кол 2, 2с), дакле као разумљивог и позна
тљивог Бога. Оно што лажно учење претпоставља и обећава
је ирелевантно, пошто поред и изнад Христа не постоје друге
силе. Припадност, пак, Христу као глави Цркве (Кол 1, 18), као
ономе у коме творевина у смислу ослобођења задобија нову
динамик у (Кол 2, 19), нешто је што је још увек сакривено и
што ће се у потпуности открити тек приликом његовог дру
гог доласка (уп. Кол 3, 3с). Крштени хришћани свој идентитет
треба да граде на овој слободи и да живе у њој.
У погледу реципираних традиција свакако треба помену
ти христолошку химну (Кол 1, 15–20). Она је највероватније
традиционалан текст који је аутор обрадио путем неколико
интервенција. Химна је дводелна: тематизује најпре посредо
вање преегзистентног Христа у стварању света, потом поми
рење путем на крсту страдалог и из мртвих васкрслог Христа
које има космолошко-универзалну димензију. У првом делу
химне Христос заузима место „мудрости“ („σοφία“) хелени
стичког јудејства. Као ауторови додаци традиционалном тек
сту може се навести 2, 18а: „он је глава тела, Цркве“, при че
му су препознатљиве еклисиолошке тенденције у смислу да је
Црква простор творевине приклоњене Исусу, или пак форму
лација 2, 20б: „учинивши мир његовом крвљу на крсту“, што
стоји уместо једноставног: „кроз њега“, при чему се наглашава
сотириолошка димензија Исусове смрти на крсту (уп. такође
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Кол 1, 22; 2, 14). Као традиционални се могу сагледати и изрази
који описују шта треба да се чини, а шта не (Кол 3, 5–17), који
појашњавају како прикривено васкрсење са Христом одстра
њује све оно што је противно заједничарењу са њим и све оно
што је чињено пре окретања Христу путем крштења. Традици
оналан је, коначно, и текст који се односи на поредак у дому,
изложен по угледу на античке узоре. Овај текст указује на ме
ђусобне обавезе и функције унутар породице (Кол 3, 18 – 4, 1).
Литерарни интегритет посланице се не оспорава.
Када је реч о ауторству Посланице Колошанима, не може
се са сиг урношћу рећи да је посланицу написао апостол Па
вле, али исто тако је тешко одредити алтернативе, нпр. да је
неки сарадник написао текст или да је текст постпавловски. У
савременим истраживањима врло је мало научника који сма
трају да је Посланицу Колошанима написао апостол Павле.
Најчешће заступана теза поједностављено гласи: Посланица
Колошанима је настала непосредно после смрти апостола
Павла, од стране непознатог апостоловог ученика који је хтео
да побије „философију“ која се појавила у хришћанским зајед
ницама (Мале Азије). Поједини истраживачи чак сматрају да
је посланица настала из пера непознатог аутора још за живота
апостола Павла, при чему се сматра да је сам апостол некоме
од својих ученика (можда Тимотеју, уп. Кол 1, 1) дао налог да
изради посланицу. Оспоравање директног ауторства апосто
ла Павла базира се на следећем:
1) Стилски арг ументи: мноштво партиципа и релатив
них реченица; асоцијативан стил; 37 ἅπαξ λεγόμενα; претерана
употреба генитива у поређењу са аутентичним посланицама
апостола Павла; недостатак за Павла карактеристичних пар
тик уле μέν – δέ, μᾶλλον; недостатак упитних реченица; лит ур
гијски стил, уп. Кол 1, 3сс, 9сс; 2, 9сс).
2) Теолошки арг ументи: Павле се представља као апостол
васељенске Цркве; за Павла атипична философска арг умента
ција; недостатак за апостола карактеристичних речи као што
су „Дух“, „оправдање“; христологија чија есклисиолошка ди
мензија (партиципација крштених у Исусу Христу) поседује
космичке конотације; концепција тела Христовог различита
од 1Кор и Рим, садржи поларитет глава – тело; есхатолошки
акцент се помера, уп. Кол 3, 1–4.
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У прилог Павловог ауторства говоре личне белешке и по
здрави (Кол 4, 7сс; уп. Флм 23!).
У савременој новозаветној науци сматра се да је аутор По
сланице Колошанима неко од апостолових блиских сарадника,
можда у тексту наведени коаутор Тимотеј (уп. Кол 1, 1 и пот
писник у Кол 4, 18), и то можда још за живота апостола Павла.
Место и време настанка се одређује у зависности од то
га да ли се посланица сматра аутентичном или не. У сва
ком случају важи правило које је успоставио Е. Кесеман (Е.
Käsemann): ако је аутентична онда је треба датирати што је
касније мог уће, ако није онда што раније. Ако се сматра не
аутентичном, за време настанка узима се период између Па
влове смрти и настанака Еф, дакле око 70–80. године у Малој
Азији, конкретно у Ефесу. Ако се сматра аутентичним спи
сом, узима се као претпоставка заточеништво (Кол 4, 3, 10, 18;
уп. 1, 24; 2, 1) у Риму (око 58–60.) или пак у Ефесу, на шта би
указивала блискост са Флм. У случају Тимотејевог ауторства
датира се у 54–55.
7.6.10. П
 осланица Ефесцима
Патристичка егзегеза: Јован Златоуст, MPG 62, 9–177; Теодор Моп
суестијски, MPG 66, 91c (фрагменти); Теодорит Кирски, MPG 82,
505–558; Јован Дамаскин, MPG 95, 821–856; Икуменије, MPG 118,
1165–1256; Теофилакт, MPG 124, 1033–1138; Cramer, Catenae VI, 96–
225; Staab, Pauluskommentare.
EKK 10: R. Schnakenburg, 1982.
AncB 34–34A: M. Barth, 2008, 1998.

Литерарна структ ура текста:

1, 1с		
Прескрипт
1–3		
Догматски део
1, 3–23
Проомијум (благослов и захвалност)
2, 1–10	Ново биће хришћана
2, 11–22	Јединство Цркве као тела Христовог
3, 1–13	Павле и тајна Христова
3, 14–21	Захвална молитва
4–6 		
Етички део (паренеза)
4, 1–16
Утемељење: јединство Цркве
4, 17 – 5, 20	Нови ж
 ивот у светлости
5, 21 – 6, 9
Хришћански ж
 ивот у дому (опширније од Кол!)
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6, 10–20
Борба против сила мрака; молитвена будност
6, 21–24		Саопштења и завршетак писма

Ефес је био седиште сенаторске провинције Азије, са врхов
ним државником у стат усу конзула. После победе Октавијана
над Антонијем код Актијума приобални градови провинције
Азије улазе у период потпуног благостања и економског про
цвата. Град Ефес је такође партиципирао у благодетима пре
порода ових градова. Трговина је, захваљујући географском
положају града, била основ економије. Град је, поред луке, по
седовао и простране области у залеђини које су се протеза
ле ка унутрашњости земље. Ефес је био чувен по гигантском
храму посвећеном богињи Артемиди. Тај храм је у антици ва
жио за једно од седам светских чуда. Слава Артемиде Ефеске
није могла бити помрачена ни од стране мноштва „увезених“
култова, нпр. египатских. У поређењу са другим градовима
мисије апостола Павла, за Ефес је била карактеристична из
разито активна јеврејска заједница. У записима је потврђено
да су Јевреји у Ефесу били углавном римски грађани и да су
играли активну улог у у социјалној структ ури Ефеса: од најви
ших друштвених почасти (резервисана места у позоришту!)
до државних функција. Све то указује на активно учествова
ње Јевреја у живот у града и провинције, као и на изузетан од
нос са властима, што није био чест случај у античком свет у.
Међутим, информације о Ефесу, значајном центру хри
шћанске духовности древне апостолске и постапостолске
Цркве, не помаж у приликом тумачења Посланице Ефесци
ма, зато што њен текст по свој прилици није био упућен Па
влу добро познатој заједници у Ефесу. Може се закључити да
аутор не познаје ефеску заједницу (Еф 1, 15; 3, 2), а то је не
спојиво са Павловим дугим боравком у Ефесу (Дап 19, 10; 20,
31). Посланица не садржи опис сит уације у којој се адресати
налазе, а недостају и лични поздрави (Павле је, пак, у зато
чеништву, уп. Еф 3, 1; 4, 1; 6, 20; уп. 3, 13). У најстаријим руко
писима недостају речи „у Ефесу“ (adscriptio). Посланица Ефе
сцима није класичан теолошки трактат (ако ипак јесте, онда
је пре еклисиолошки), али није ни уобичајена посланица хри
шћанској заједници (готово потпун недостатак литерарних
елемената писма). Вероватно је у тексту на том месту остала
празнина која се могла по жељи допунити (Маркион је сма
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трао да је посланица била упућена у Лаодикију). Сходно томе,
канонска Посланица Ефесцима је изворно била цирк уларна
посланица. Да су каснији преписивачи одлучили да послани
цу „адресирају“ на Ефес може се разумети зато што је у Еф 6,
21 поменути Тихик био пореклом из Азије (Дап 20, 4) и по
2Тим 4, 12 припадао заједници у Ефесу. О конкретним адреса
тима Посланице Ефесцима из самог текста може се мало тога
закључити. Они су већином били хришћани из многобоштва
(Еф 2, 11). Посланица је вероватно упућена ширем круг у Цр
кава западне Мале Азије, тако да се може претпоставити да
је и Ефес међу хришћанским заједницама којима је текст ове
цирк уларне посланице упућен.
Посланица Ефесцима у првом, више поучном (догмат
ском) делу тематизује „тајну Христову“, тј. универзално-ко
смичк у Цркву у коју су кроз Исуса Христа приступили и Је
вреји и незнабошци, које је некада делио зид (Тора). Они сада
чине јединство, пошто заједно, у једном Духу имају приступ
Бог у (Еф 2, 11–22; уп. 1, 14). Ова тајна, која је откривена про
роцима и апостолима (Еф 3, 5), незнабошцима, санаследници
ма обећања Израилу, откривена је кроз апостола Павла (Еф 3,
1–13). Његова молитва има за циљ да адресати (хришћани из
незнабоштва, уп. Еф 2, 1сс; 2, 11сс; 3, 1; 4, 17) буду свесни сит у
ације у којој се налазе (Еф 1, 15–23; 3, 14–21). Црква, схваћена
као тело главе Исуса Христа (Еф 1, 22с; 21, 6; 4, 15с) је место
где долази до изражаја смисао послања Исуса Христа, које се
фок усира на његову спаситељску смрт (Еф 1, 7; 2, 13). Овде је
јасно препознатљива сотириолошка димензија еклисиологи
је. При томе се из временске перспективе наглашава садашњи
карактер спасења које је отпочело у догађају Христа и крште
њу (Еф 2, 5, 6, 8), али које истовремено, из просторне перспек
тиве, остаје у сфери оностраног. Испуњење, међутим, долази
у времену (уп. Еф 4, 30; 5, 5с; 6, 8; 2, 21с; 3, 19; 4, 13, 16).
У другом, паренетском делу, аутор најпре рекапит улира
да је у догађају Христа остварено јединство и помирење, што
имплицира одређен начин живота који се може разумети као
раст тела Христовог (Еф 4, 1–16). На то се надовезују практич
на упутства која се константно излаж у у контрастима: некада
незнабожац – сада хришћанин, стари човек – нови човек, при
чему фундамент егзистенције чини тријада вера – покајање
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– крштење, од које нико не сме да отпадне (Еф 4, 17 – 5, 20).
Главна паренеза се односи на релацију муж – жена, која се по
ентирано христијанизује кроз партиципирајуће повезивање
са односом Христос – Црква (Еф 5, 21 – 6, 9), док је закључна
паренеза поново уопштено формулисана (Еф 6, 10–20).
Одређени изрази (као нпр. „пуноћа“ [„πλήρωμα“], Еф 1, 10,
23; 3, 19; 4, 13) и концепције (нпр. „човек“ као човечанство, уп.
Еф 2, 15; Црква као тело чија је глава Христос, Еф 1, 22с; 2, 14; 2,
21; 4, 3с; 4, 12, 15; 5, 23) у новозаветној науци се повезују са ра
зним религијско-историјским контекстима које је аутор ин
тегрисао у своју теологију. Највероватнију религијско-духов
ну позадину ове посланице представља хеленистичко јудеј
ство, што може бити од велике помоћи за разумевање текста.
Повод и сврху Посланице Ефесцима тешко је одредити, по
што недостају за писмо типични комуникацијски елементи, као
и расправе са другим теолошким или етичким ставовима. Мо
жда је спис написан да подсети Цркве које се највећим делом
састоје од хришћана из многобоштва на њихову укорењеност у
обећањима датим Израилу, да би се на тај начин поправио ста
тус јудеохришћана у заједницама, или је, можда, наглашавање
свеобухватне силе Божије у Христу реакција на извесне култо
ве у западној Малој Азији (нпр. култ богиње Артемиде).
Интегритет текста Еф се не оспорава.
За Посланицу Ефесцима је карактеристично да она у ве
ликој мери као предложак користи Посланицу Колошанима,
нарочито у паренетском делу. Постоје такође упадљиве слич
ности у формулацијама и ток у мисли. Употреба Кол од стране
Еф може се илустровати на следећи начин:
Еф 1, 1с		
Еф 1, 20–23
Еф 2, 1–6
Еф 2, 14–17
Еф 3, 1–10
Еф 4, 2с		
Еф 4, 15с
Еф 5, 15с
Еф 4, 19с
Еф 5, 21 – 6, 9
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Кол 1, 1с
Кол 1, 16; 2, 10, 15
Кол 2, 12с; 3, 7
Кол 1, 20, 22; 3, 15
Кол 1, 24–29
Кол 3, 12–14
Кол 3, 19
Кол 4, 5
Кол 3, 16с
Кол 3, 18 – 4, 1
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У новозаветној науци данас се готово једногласно сматра да
је Посланица Ефесцима псеудоним. За ову тезу наводе се сле
дећи арг ументи:
1) Стилски арг ументи, као што су непрегледно дуге рече
нице (уп. Еф 1, 3–14, 15–23; 2, 1–7; 3, 1–7, 14–19; 4, 11–16; гл. 3 са
држи само четири реченице!), плерофоричност, доминација
асоцијативно-афективног стила, лит ургијски језик, 35 ново
заветних ἅπαξ λεγόμενα.
2) Теолошко-еклисиолошки арг ументи: развијене еклиси
олошке рефлексије, есхатологија (само Еф 4, 13), слика апо
стола Павла у форми анамнезе (уп. Еф 3, 1), моменти који
упућују на хришћане треће генерације (Еф 2, 20!; 3, 5), однос
према брак у (Еф 5, 25–33 || 1Кор 7, 1сс и др.)
Наведени разлози, као и директна литерарна зависност
Посланице Ефесцима од Посланице Колошанима (мноштво
наговештаја, вокабулар, редослед излагања, скоро преписи
вање од Еф 4, 17, уп. Кол 3, 5 – 4, 6, в. горе). Овај моменат је од
велике важности у погледу ауторства Еф. Ако се, са већином
данашњих истраживача, Кол сагледа као дефтеропавловски
спис, онда је мог ућност да је апостол Павле аутор Еф искљу
чена, јер је немог уће замислити да би он у толикој мери – све
до преписивања – користио неки спис непознатог аутора.
Посланица Ефесцима се ипак не посматра као псеудоним у
ужем смислу речи, већ се ради о спису који је укорењен у те
олошком предању апостола Павла (дефтеронимност). Зани
мљиво је да аутор уопште не пок ушава да спис тешње веже за
личност апостола Павла, као што то чини аутор 2Тим помоћу
личних белешки (уп. 2Тим 4).
Посланица Ефесцима је настала свакако после Кол, изме
ђу 80. и 100. године, вероватно негде у Малој Азији.
7.6.11. Пастирске посланице
Патристичка егзегеза: Јован Златоуст, MPG 62, 501–700; 
Т
еодор
Мопсуестијски, MPG 66, 936–949 (фрагменти); Теодорит Кирски,
MPG 82, 788–870; Јован Д
 амаскин, MPG 95, 997–1030; Ик уменије,
MPG 119, 133–262; Теофилакт, MPG 125, 9–172; Cramer, Catenae VII,
1–100; Staab, P
 auluskommentare.
1Тим: EKK 15: J. Roloff, 1988.
2Тим: EKK 16/1: A. Weiser, 2003.
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Тит: AncB 35: J. D. Quinn, 2005.
1 и 2Тим: AncB 35A: L. T. Johnson, 2001.

Литерарна структ ура текстова:
1Тим
1		
		
2–3		
		
4, 1–11		
4, 12 – 6, 2
		
6, 3–21		

Уводни део писма (прескрипт и проомијум [3–17]
са обавезивањем [18–20])
Упутства заједници: „хођење у дому Божијем“
(богослужење, епископи и ђакони)
Борба против лажних учитеља
Упутства за руковођење заједницом
(Тимотеј, удовице, презвитери, робови)
Опомена да се чува завештање, завршетак писма

2Тим
1		
Прескрипт и проомијум – сит уација (15–18)
2, 1 – 3, 17
Упутства Тимотеју
4, 1–18		Павле уочи смрти
4, 19–22		Завршетак писма

Тит
1, 1–4		
Прескрипт
1, 5 – 3, 11
Упутства Титу и заједници
2, 1–10		
Живот хришћана у дому!
3, 12–15		Саопштења, завршетак писма

Три писма (1Тим, 2Тим, Тит) упућена су блиским сарадници
ма апостола Павла, Тимотеју и Тит у, као примерним управи
тељима локалних Цркава (тако свакако 1Тим и Тит). Цркве
но-пастирска функција која прожима ове посланице дала је
повод да се у XVIII век у подведу под заједнички назив „па
стирске посланице“, у смислу да се апостол Павле обраћа па
стирима заједница.
Тимотеј је био најмлађи и најближи сарадник апостола
Павла. Он се наводи и као коаутор неких посланица (1Сол,
2Кор, Фил и Флм), као и у прескриптима Кол и 2Сол, тако да
се може претпоставити да је био познат заједницама којима
Павле пише. Тимотеј је више пута путовао по налог у апосто
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ла Павла. Он је био први хришћанин из многобоштва (отац
му је био Грк, Дап 16, 1) који је интензивно сарађивао са апо
столом. Вероватно је постао хришћанин захваљујући Павло
вој проповеди. Њихова присна сарадња сведочи да је Тимотеј
уживао посебно поверење код апостола. Углавном, Тимотеј је
пратио Павла од почетка његовог мисионарског дела у Евро
пи. У Тимотејевој личности апостол Павле је коначно успео
да нађе сарадника кога је узалудно тражио у Варнави и Сил
вану, хришћанина друге генерације који није био Јеврејин ни
ти апостол. И поред тога, или баш управо због тога, Тимотеј
је био најближи и можда једини прави Павлов сарадник. Те
шко је дочарати колико је значајну улог у Тимотеј одиграо у
апостоловом мисионарском и, уопште, црквеном ангажману.
Он није био само његов пратилац на путовањима, већ осо
ба од апсолутног поверења. Павле је Тимотеја често слао да
пут ује у локалне Цркве из разних разлога: у Солун да ојача
тамошњу заједницу у вери (уп. 1Сол 3, 2) и да истовремено
извести апостола о стању тамошње Цркве (1Сол 3, 5); у Ко
ринт да подсети тамошње хришћане на то да је он њихов отац
(1Κор 4, 16–17). Намеравао је да га пошаље и у Филипе да види
како се одвија тамошњи црквени живот (Фил 2, 19–24). Ти
мотеј, дакле, није био само Павлов партнер у погледу мисије,
већ и његов званични посланик и представник који је играо
огромну улог у у комуникацији између географски удаљених
павловских Цркава. Павле га често пореди са собом (1Кор 4,
16с; Фил 2, 20). У Посланици Римљанима, највероватније по
следњој посланици коју је апостол написао пре мученичког
страдања, среће се Тимотејево име (Рим 16, 21). То значи да је
Тимотеј имао одличне односе са апостолом до самог краја. Да
ли је Павле можда желео да пут ује заједно са њиме у Шпани
ју? Није познато шта се догађало са Тимотејем после Павлове
смрти, али може се претпоставити да је наставио да делује на
пољу црквеног живота. У постапостолском периоду не посто
је историјске информације о њему и његовом раду, али у Цр
кви остаје незабораван сарадник и миљеник апостола Павла
(уп. Јев 13, 23; такође 1Тим и 2Тим).
У Делима апостолским Тимотеј се описује без нарочитог
интересовања и колорита. Једина ствар за коју се Лука дубље
заинтересовао било је Тимотејево порекло (син верне Јевреј
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ке и оца Грка), на шта се и осврће детаљније (Дап 16, 1). Свака
ко му је било стало да нагласи да Павлов нови сарадник није
чисти Јеврејин и да се на тај начин Црква све више отвара за
учешће хришћана из многобоштва у најзначајнијим задаци
ма. У наставк у приповести Тимотеј се не приказује као особа
од нарочитог значаја за Павлов рад, и нестаје из приповести
почев од Дап 20, 4.
Тит је био хришћанин из многобоштва и Павлов обраће
ник (Гал 2, 3). Павле наводи да га је повео са собом на апо
столски сабор у Јерусалим (Гал 2, 1–3) и да се њихова сарадња
наставила и касније (уп. 2Κοр 8, 6, 16). Он је у историји древне
Цркве остао запамћен као велики радник на пољу сак упљања
новчане помоћи за сиромашне у Јудеји (уп. Гал 2, 10; 1Кор 16,
1сс). Он је био најзначајнија личност у овој важној црквене
ствари апостолске епохе. Тит је испуњавао све услове за ба
вљење овим делом: био је хришћанин из многобоштва кога су
поштовали у Антиохији, одакле је могао да делује као посред
ник између Павла и јерусалимске заједнице. Тако су његова
путовања била од велике важности за комуникацију у раном
хришћанству.
Прик упљање помоћи за сиромашну браћу у Јудеји (неза
висно од тога да ли се оно тумачи као чисто теолошки моти
висано или, пак, као еклисиолошко-политички потез апосто
ла) и за Павла и за његове сараднике било је од непроцењивог
значаја за јединство свих хришћана, за живо јединство Цр
кве Христове. Павле, Тит и многи други путовали су у вези
са овом ствари, која се тицала католичанске Цркве. У поста
постолском периоду ова црквена пракса, која води своје по
рекло не само од Павла већ и од осталих апостола Господњих
(уп. Гал 2, 10), изг убила је на снази и престала да постоји. Лука
зна да је постојала, али не даје јој ни изблиза значај који јој је
придавао апостол Павле (уп. Дап 20, 4; 24, 7). Карактеристич
но је да Лука у Дап уопште не наводи Тита.
У погледу литерарног карактера и садржаја, 1Тим и Тит
су писма која су карактеристична по томе што Павле својим
ученицима (који су као личности свакако транспарентни за
црквене поглаваре постапостолског периода) даје упутства и
савете за руковођење заједницом, пошто је сâм апостол тре
нутно (1Тим 3, 14; 4, 13) или пак стално (Тит) одсутан. Ови за
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даци се углавном односе на очување црквене праксе предате
од апостола и побијање одређених противника – учитеља (уп.
1Тим 3, 20; 4, 1–11; Тит 1, 10–16). Писма такође инсистирају на
очувању црквеног поретка и исправном понашању носилаца
служби и верника (уп. 1Тим 2, 1 – 3, 16; Тит 2, 1 – 3, 7; такође
1, 5–9). 1Тим 3, 14–16 образлаже теолошки локалну заједницу
која се схвата по моделу породичног савеза, куће или дома
(οἴκος). У погледу књижевне врсте, оба писма су блиска слу
жбеним писаним инструкцијама (Instruktionsbrief ) од стране
владара и високих чиновника онога доба.
2Тим са своје стране тематизује однос апостола и његовог
ученика у момент у када апостол иде у сусрет смрти (претпо
стављена сит уација је заточеништво у Риму, 2Тим 1, 8, 16с; 2,
9). Апостол жели да утемељи своје завештање, сиг уран да до
лазе времена јереси и прогона. Његов ученик и са њим тре
ћа генерација хришћана која следи (уп. 2Тим 1, 5) треба да се
оријентишу на апостолову порук у и страдалништво као на
нормативне величине за Цркву и да на тај начин сачувају кон
тинуитет са почецима. 2Тим садржи више елемената који од
ступају од класичног писма и више личних белешки од 1Тим и
Тит (пре свега 2Тим 4, 9–21). 2Тим представља једну врсту ду
ховног тестамента (Testament) у форми писма (уп. такође из
постапостолске перспективе опроштајни говор апостола Па
вла у Дап 20, 17–35). У том смислу није искључено да је извор
ни редослед посланица, за разлик у од канонског који се ори
јентисао на дужину текста, био: 1Тим, Тит, 2Тим (тестамент).
У погледу повода и сврхе пастирских посланица може се
констатовати да оне представљају реакцију на нову цркве
ну ситуацију, у којој Павлов апостолски ауторитет одлази са
историјске сцене. Павле се представља као аутентични чувар
благе вести све до „јављања“ Исуса Христа (1Тим 6, 14; 2Тим 4,
1, 8; Тит 2, 13; уп. такође 2Тим 1, 12–14), као пример оправданог
грешника (1Тим 1, 12–17) и зарад Еванђеља страдајућег учитеља
(2Тим 1, 6–14; 2, 1–13). Имајући у виду скори одлазак апостола
из живота, поставља се питање очувања континуитета Еванђе
ља, које се схвата као „завештање“ („παρακαταθήκη“). Оно се по
верава Тимотеју и Титу, који се представљају као за заједницу
одговорни Павлови ученици. Тимотеј и Тит су прототипи ста
ратеља заједнице који имају стални задатак да се брину да на

137

Предраг Драгутиновић

препознатљив начин чувају континуитет поруке спасења и њен
идентитет у контексту нових изазова на пољу црквеног живо
та. Обојица духовних вођа су, надаље, модели и узори у погледу
етичких аспеката поруке Еванђеља. На тај начин, у перспекти
ви пастирских посланица бива препознатљив догађај Предања
и континуитета који је од Бога тј. Исуса Христа откривен апо
столу Павлу и који се протеже на Цркву свих времена.
За пастирске посланице, у основним цртама, карактери
стична је следећа црквена сит уација:
1) Унутрашњи поредак у Цркви манифестује се кроз тзв.
„каталоге подобности“ за епископа који је на челу заједнице
(1Тим 3, 1–7; уп. Тит 1, 5–9), за ђаконе (1Тим 3, 8–13), кроз пра
вилник за удовице (1Тим 5, 3–16), кроз односе у дому (Тит 2,
1–10, у контексту схватања заједнице као дома), кроз однос
према презвитерима (1Тим 5, 17–25), кроз богослужбену прак
су (молитве, понашање мушкараца и жена, 1Тим 2, 1–15; уп.
Тит 3, 1с) итд. Све ово захтева се од заједнице зарад мисио
нарске атрактивности Цркве која обитава у незнабожачком
окружењу, према ком пастирске посланице нег ују отворен
став, пошто се чини да су многи чланови хришћанске зајед
нице припадници богатих и виших социјалних слојева.
2) У заједници се појављују лажни учитељи и погрешне
праксе, које се понекад третирају као знаци последњих вре
мена, понекад пак као акт уелна реалност. Тимотеј и Тит (или
у њима оличени поглавари заједница) треба себе у првој ли
нији да сматрају посредницима „здравог учења“ (1Тим 1, 10;
2Тим 4, 3; Тит 1, 9; 2, 1; уп. 1Тим 6, 3; 2Тим 1, 13; Тит 1, 13; 2, 2, 8).
Њихово учење треба да представља акт уализацију и конкре
тизацију од Павла предатог Еванђеља. Они треба да упозора
вају вернике на лажна учења и да им се без дискусије успро
тиве здравим учењем.
Пастирске посланице представљају један мали „corpus
paulinum“, који у јединственој перспективи одговара на про
блеме који настају у Цркви треће генерације хришћана и нуди
одговарајућа решења за њих. При томе, аутор користи аутен
тичне посланице апостола Павла 1Кор и Рим. Инструкције
које се односе на епископе, ђаконе, презвитере и удовице ве
роватно потичу из неке старије традиције коју аутор реципи
ра, мада остаје нејасно да ли се позива на неки писмени извор
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у смислу традиционалног „црквеног поретка“, или користи
усмене традиције. Са усменим традицијама се може рачунати
код 2Тим, чији аутор се служи усменим предањима о Павлу
која су цирк улисала у хришћанским заједницама, користећи
такође и Рим као извор.
Литерарни интегритет пастирских посланица је неоспоран.
Арг ументи који се наводе у прилог постпавловског поре
кла пастирских посланица (при чему се не говори о дефтеро
павловским, већ чак о тритопавловским списима) формули
сани су углавном још у XIX век у:
1) Пастирске посланице су, за разлик у од Кол, Еф и 2Сол,
касно посведочене у рукописној традицији. Са сиг урношћу су
посведочене тек трећој четвртини II века.
2) У погледу вокабулара и стила, Паст се упадљиво раз
лик ују како од аутентичних Павлових посланица, тако и од
дефтеропавловских списа. Нарочито је упадљива употре
ба појмова из хеленистичке религиозности, као нпр. „Σωτήρ
εὐσέβεια“, који у Паст практично замењује за Павла типични
појам „πίστις“. У прошлости су постојале тезе које су пок уша
вале да ову радикалну промену стила писања и речника обја
сне тиме што је апостол Павле ове посланице писао у старо
сти, те су наведене промене природне, или тиме да је Павле
давао секретару само опште одреднице за писање (хипотеза
секретара), или, пак, тиме да је аутор Паст користио аутен
тичне белешке (фрагменте) апостола Павла (хипотеза фраг
мената). Међутим, све ове хипотезе, како појединачно тако и
у извесним комбинацијама, остају неубедљиве.
3) Конкретна сит уација која се претпоставља у Паст – да
кле Павле у Риму, Тимотеј у Ефесу, Тит на Крит у – не може
се интегрисати у општу слик у Павлових путовања коју нуде
аутентичне Павлове посланице и Дап. То би могла да буде са
мо хипотетичка сит уација после Павловог боравка у Риму по
сведоченог у Дап 28. У том случају би се Павле, евент уално по
сле путовања у Шпанију (уп. 1Клим 5, 7, Canon Muratori), по
ново вратио на Исток, и после тога још једном путовао у Рим,
где је поново заточен и пог убљен (уп. Евсевије, ЦИ II, 22, 2).
4) Начин на који се Тимотеј и Тит савет ују да се боре про
тив лажних учења у дијаметралној је супротности са оним
што знамо о начину на који се Павле супротстављао својим
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противницима и њиховим теолошким позицијама. Уместо
промишљене теолошке арг ументације инсистира се на јед
ноставном држању „здравог учења“ (Тит 2, 1), чак избегавању
лажних учитеља; последњи се олако дисквалифик ују као ин
телект уално ограничени и неморални, дакле као супротност
свему ономе што репрезент ују Тимотеј и Тит.
5) Функционално разликовање конкретних одговорности
устаљених црквених служби указује на време касније од доба
апостола Павла. Апостол Павле сведочи о постојању еписко
па и ђакона (Фил 1, 1), али се у његовим посланицама још увек
не назире конкретно функционисање ових служби. За носио
це црквених служби у Паст је од велике важности породично
стање (1Тим 3, 4, 12; Тит 1, 7), док се као нарочита епископска
служба наводи подучавање (1Тим 3, 2; 2Тим 2, 24; Тит 1, 9).
Против ових увида може се изнети арг умент да текстуал
ни комплекси попут недвосмислено личних белешки у 2Тим
4, 9–21 или Тит 3, 12–15 тешко мог у бити плод фикције, пошто
не постоји разлог за то. Међутим, овај арг умент није у ста
њу да доведе у питање све наведене разлоге за псеудонимност
Паст. Наведени феномен личних белешки може се објаснити
настојањем аутора да реципијентима одагна свак у сумњу у
аутентичност списа (слично 2Сол 2, 2). На основу свега изло
женог може се сматрати да је аутор Паст непознати репрезент
„павловске школе“, који ставља другачије теолошке акценте од
аутора Кол или Еф, који је свакако социјално конзервативан
(нпр. однос према жени, уп. 1Тим 2, 11–15) и заступа позиције
које треба да помогну еманципацији Цркве унутар друштва.
Сходно томе, место и време настанака пастирских посла
ница неопходно је ставити у контекст псеудонимности списа.
Рим највероватније није место њиховог настанка. У савреме
ној новозаветној науци постоје мишљења да су настале у Ефе
су у Малој Азији. У погледу времена настанка постоје предло
зи који се крећу од 100. до 140. године. Заступници каснијег
датирања позивају се углавном на 1Тим 6, 20, сматрајући да се
овај стих позива на Антитезе (Ἀντιθέσιες), изг убљено Марки
оново дело. Пок ушај идентификације противника у циљу лак
ше историјско-црквене локализације пастирских посланица у
науци се показао као тешко мог ућ. Начин на који се предста
вљају противници онемог ућава прецизније одређивање њи
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ховог историјског идентитета. Уопште, чини се да аутор нема
у виду само један конкретан противнички фронт, већ најмање
два: један јудеохришћански покрет и један ултрапавловски,
ент узијастички покрет (2Тим 2, 18). У науци се често говори
и о једном ранохришћанском облик у гностицизма (γνῶσις,
2Тим 6, 20; Тит 1, 16).
Екскурс: Две хронологије настанка посланица апостола Павла
Питање редоследа настанка посланица апостола Павла уско
је повезано са проблемом хронологије његовог живота, тј.
његове биографије. Међутим, направити један Павлов живо
топис није лако, пошто су његове посланице настале у крат
ком периоду између 50. и 56. (или 60, у случају да је Посланица
Филипљанима настала у Риму) Апостол у њима веома ретко
даје прецизне податке о свом живот у.
Нарочито је спорна хронологија Павловог деловања, коју
није мог уће прецизирати, ни само на основу посланица, нити
само на основу Дела апостолских. Тако у данашњој новоза
ветној науци постоје две основне линије по питању хроноло
гије, које се разлик ују по томе: а) ком извору дају предност; б)
на који начин комбинују информације из два извора; в) које
Павлове посланице се сматрају аутентичнима; и г) колико по
верења се поклања каснијим предањима. У том погледу две,
претпоставке су следеће:
I)
око 30.		
32.		
35. 		
48.		
50–51.		
53–55.		
55–56.		
56.		
56.		
56–58.		
58–60.		
поч. 60.		

смрт Исусова
призив апостола Павла пред Дамаском
прва посета Јерусалиму
апостолски сабор и друга посета Јерусалиму
оснивање заједнице у Коринт у: 1Сол
боравак у Ефесу: 1Кор, Фил, Флм
путовање са циљем сак упљања помоћи: 2Кор, Гал
деловање у Коринт у, Рим
долазак у Јерусалим
ропство у Кесарији
судски процес у Риму
пог убљење апостола у Риму

II)
32–33.		
34.		

призив
прва посета Јерусалиму
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34–44.		
46–48.		
49.		
49–52.		
53–58.		
58.		
58–60.		
60–61.		
61–63.		
63–67.		
67–68.		

мисионарски рад у Сирији и Феникији
прво мисионарско путовање
апостолски сабор и друга посета Јерусалиму
друго мисионарско путовање
треће путовање
хватање у Јерусалиму
ропство у Кесарији
долазак у Италију
прво ропство у Риму
последње путовање на Исток у, пастирске посланице
страдање у Риму

Распоред настанка унутар 7 посланица које се сматрају аутен
тичнима био би следећи:
I) 1Сол, Гал (?), 1Кор и 2Кор (изворно више писама), Рим
II) 1Сол, 1Кор и 2Кор, Гал (?), Рим
Посланице Флм и Фил (из сужањства?) тешко је датирати.
Уколико би се прихватила друга хронологија и аутентичност
свих 13 Павлових посланица, редослед би био следећи:
1Сол и 2Сол (51/52, из Коринта)
Гал (54, из Ефеса)
1Кор (пролеће 57, из Ефеса)
2Кор (јесен 57, из Македоније)
Рим (зима 57–58, из Коринта)
Кол, Флм, Еф, Фил (54–55, из Ефеса или 61–63, из Рима)
1Тим, Тит (око 64, из Ефеса, Крита или Македоније)
2Тим (66–67, из Рима).

7.7. Аутентичност и псеудонимност у списима Новог завета
H.-J. Klauck, Die antike Beiefliteratur und das Neue Testament. Ein Lehrund Arbeitsbuch, Paderborn, 1998; N. Brox, Falsche Verfasserangeben.
Zur Erklärung der frühchristlichen Pseudoepigraphie, Stuttgart, 1975; W.
Speyer, Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen Al
tertum, München, 1971; A. D. Baum, Pseudoepigraphie und literarische
Fälschung im frühen Christentum. Mit ausgewählten Quellentexten samt
deutscher Übersetzung, Tübingen, 2001.

Приликом обраде посланица апостола Павла постало је
јасно да је питање аутентичности текстова који му се тра
диционално припис ују третирано на различите начине.
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Нау чно проучавање Новог завета довело је дo мање-више
прихваћеног резултата да је само седам аутентично Павло
вих посланица (дакле Рим, Гал, Еф, Флм, Фил, 1Кор, 2Кор и
1Сол), док су остале псеудонимни списи који се разлик ују
степеном блискости аутентичној мисли апостола Павла. То
би значило да је само половину посланица које се традици
онално припис ују апостолу Павлу, а којих је четрнаест на
броју, заиста написао (диктирао) апостол Павле. Међут у
тим, феномен псеудографије протеже се и на већину осталих
списа Новог завета. Он је у списима Новог завета дуго био и
остао предмет нау чних проучавања, и мада постоји неколи
ко обимних ударних студија на ту тему, ипак је она још увек
подложна новим разматрањима. Нарочито је занимљива те
олошко-еклисиолошка димензија овог феномена у списима
Новог завета.
А) Појмовник
Када је реч о односу текста и аутора, потребно је разликовати
неколико основних појмова којима се може описати припад
ност текста једном аутору:
1) Ако поједини списи не садрже у себи име аутора који их
је написао, говоримо о анонимности или анонимном спису.
Списи ове врсте у канону Новог завета су сва четири еван
ђеља, Дела Апостолска, делимично Посланица Јеврејима и
Прва посланица Јованова. Друга и Трећа посланица Јованова
нису класични анонимни списи јер се аутор идентифик ује као
„презвитер“ и тако показује тенденцију да буде препознат (2Јн
1; 3Јн 1). Свакако да у тексту мог у постојати сигнали путем
којих је мог уће идентификовати аутора, али то не мења чиње
ницу да сâм аутор није желео да се експлицитно представи и
именом стане иза текста који пише. Који је био мотив аутора
да остане анониман углавном остаје тајна.
2) О ортонимности (ὀρθός + ὄνομα) једног списа говоримо
када се његов аутор представља правим именом и на тај начин
потврђује да је написано заиста његово. У Новом завет у то би
био случај са седам аутентичних посланица апостола Павла.
3) Хомонимност или истоименост је случај у ком због
истог или сличног имена долази до намерне или ненамерне
замене приликом приписивања текста једном аутору. Тако се
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аутор Откривења представља као Јован (Отк 1, 1, 4, 9), веро
ватно не желећи да буде идентификован са Јованом Зеведеје
вим који је припадао круг у Дванаесторице, што се, међутим,
касније догодило.
4) Псеудонимност је појам широког спектра значења ко
јим се описују различити случајеви лажног представљања у
оквиру једног текста. Псеудографија се може поделити на
примарну и сек ундарну. Примарна псеудографија може има
ти циљ да: 1) свесно обмане реципијенте; 2) може се ограничи
ти само на преузимање имена (ономастичка псеудографија);
3) може бити отворена псеудографија коју читаоци мог у пре
познати (употреба непостојећег имена, нпр. у новинарству).
О сек ундарној псеудографији се говори када аутор свесним
литерарним захватима жели да сугерише ауторство неке по
знате личности или оперише подацима који читаоце мог у да
наведу на закључак да је аутор нека њима позната личност
(нпр. Јев 13, 23). Мотивација за овакав поступак може да буде
различита: жеља да се остане непознат због садржаја списа
(нпр. политички памфлети у диктат ури), жеља да се не екс
понира због скромности и избегавања публицитета, жеља да
се спису дâ посебна тежина неким звучним именом итд. Код
псеудонимности се не мора увек радити о превари или злој
намери, али поступак као такав често може бити схваћен као
превара, што у одређеним случајевима и јесте.
5) Дефтеронимност је нова и вештачка појмовна кон
струкција која је настала аналогно дефтеропавловским спи
сима. Овај појам посебно наглашава однос учитељ ученик,
односно тежњу једног аутора који се „лажно“ представља да
буде схваћен као укорењен у једној одређеној традицији (фи
лософској, религијској, медицинској итд.). То би могао бити
случај са ауторством Кол, Еф, 2Сол и Паст. Код дефтероним
ности се, дакле, ради о једном специфичном виду псеудогра
фије која се констат ује у извесним новозаветним списима.
Б) У антици
У античком схватању литерарно опонашање представљало је
легитимни уметничко-књижевни израз и није се разумевало
као плагијат, фалсификат или превара, већ је имало за циљ
да извесне идеје, ставове и погледе на свет пренесе на један
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нови начин у облик у већ признатог и распрострањеног књи
жевног обрасца и на основу већ устаљених литерарних еле
мената. Сматрало се да је у књижевности највећи циљ опо
нашање (грч. μίμησις, лат. imitatio), пошто, иако оригинално
надахнуће долази на прво место и веома је важно, од велике
је користи је следовање ономе што се већ применило са успе
хом. Опонашање проверених и успешних култ уролошких ли
терарних прототипа на креативан начин и њихово прилаго
ђавање акт уелним потребама епохе било је основа на којој су
опробаване све нове идеје, тенденције и покрети. Хомерова
Илијада и Одисеја су књижевна дела која су се највише опо
нашала у антици. Довољно је поменути песништво Аполонија
са Родоса и његову Аргонаутику или, пак, Вергилија и њего
ве Енеаде. Опонашање Хомера постојало је чак и у јудејској
књижевности (нпр. сачувани фрагменти Теодотовог дела О
Јудејима или, пак, О Јерусалиму Филона Епика). Опонашање
Хомерових дела било је редовна појава и у прозној књижев
ности (нпр. у романима Харитона, Лонгина, Хелиодора и др.).
У оквиру феномена литерарног опонашања у грчкоримском
свет у постојала је псеудографија, која је била прилично рас
прострањена. Познати су примери славног лекара Хипократа
са Коса коме су приписивани бројни списи, као и бројни псе
удографски философски списи који су кружили под именима
ауторитета какви су били Платон, Аристотел и Питагора. У
граматичким школама полазници су учили да опонашају ли
терарне узоре и на тај начин су се „технички“ наоружавали
да пишу списе по угледу на велике писце из прошлости, који
су неретко били и њихови посредни или непосредни учите
љи. То објашњава мог ућност и способност да неко имитира
или да се лажно представи, али не и разлоге зашто то чини.
Ти разлози су били бројни и разноврсни (нпр. пок ушај „про
турања“ неке идеје под плаштом признатих ауторитета, по
пуњавање извесних празнина у учењу дотичног ауторитета
итд.). Псеудографија је, дакле, била распрострањена, али не и
потпуно нормална и општеприхваћена појава (уп. Терт улијан,
DeBapt 17, где се извештава да је један свештеник изг убио чин
зато што је писао апокрифна Дела Павлова).
Старозаветно-јудејска традиција је путем псеудографије
чувала стара отачка предања. У оквиру Старог завета посто
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је бројни анонимни и псеудонимни списи, као што су Пета
Мојсијева, дефтеро- и трито-Исаија и др. Соломону као
прототипу мудрости (1Цар 5, 12) приписиване су бројне књи
ге попут Премудрости, Књиге проповедникове, Песме над пе
смама, Изреке, све до Ода Соломонових које су настале у хри
шћанској ери. Нарочито у јудејској апокалиптичкој књижев
ности III и II века пре Христа постоји тенденција да се списи
приписују ауторитетима из прошлости. Тако, на пример, на
основу Пост 5, 24 настала је обимна књижевност везана за
име на небо узнесеног Еноха.
Постоје две значајне тачке које онемог ућавају констатова
ње органске следствености јудејске и хришћанске, новозавет
не псеудографије: 1) код Јудеја се за псеудониме махом узима
ју имена из прадавних времена, дубоке прошлости (нпр. Енох,
Аврам, Мојсије), док су у Новом завет у имена која се користе
као псеудоними имена људи блиских времену адресата, од
којих су неки чак лично познати адресатима; 2) псеудонимна
епистолографија је непозната јудејству, пошто је сама еписто
лографија као таква страна јудејској књижевности. Насупрот
томе, псеудографија у Новом завет у протеже се углавном на
епистоларну књижевност.
Епистоларна књижевност је била нарочито изложена псеудогра
фији. То се примећује како у грчкоримском свет у (врло звучна
имена појављују се као аутори бројних писама: Сократ, Платон,
Питагора, Ксенофон и многи други), тако и у јудејској књижев
ности (Јеремија–Варух традиција, епистоларни делови етиопског
Еноха и књига Макавејских). Писмо (ἐπιστολή) као књижевна
врста било је погодно за псеудографију из следећих разлога: 1)
у писму се по правилу у уводу наводи лично име (superscriptio),
што код других књижевних врста није био чест случај, нпр. код
историографских дела; 2) комуникациона форма писма је при
кладна за саопштавање жељених садржаја и придобијања адреса
та за исте; 3) присуство ауторитета који више није жив или није
у мог ућности да се обрати адресатима најприкладније је оства
рити путем писма. Питање које се у оквиру псеудографије увек
изнова поставља је да ли је фикција видљива за адресате или они
„аутентичност“ прихватају без размишљања. Псеудо-аутор може
да рачуна на публик у која ће схватити псеудонимност и ону која
то неће бити у стању (недовољно образовање, недовољно позна
вање аутора и сл.).
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В) У хришћанству
Постојање анонимних и псеудонимних списа у грчкоримском
свет у и старозаветно-јудејској традицији показује да псеудо
графија у раном хришћанству у одређеној мери партиципира
у свом окружењу. Већина анонимних и псеудографских списа
у раном хришћанству настаје у периоду од 60. до 110. године
после Христа. Овај период се назива постапостолским пери
одом и маркира раздобље историје Цркве карактеристично
по својеврсној кризи проузрокованој смрћу апостола и, са
мим тим, реалним одсуством апостолског фактора важног за
јединство Цркве. Смутњу која је владала у том периоду најбо
ље илуструје чињеница да је својатање апостолског аутори
тета било ван сваке контроле (уп. 2Сол 2, 2). То је, дакле, био
период треће генерације хришћана у коме је било потребно
наново консолидовати и преиспитати еклисијални иденти
тет у циљу очувања јединства Цркве. Како више није било за
све без разлике важећих апостолских ауторитета, хришћан
ски писци свесни новонастале сит уације, црквеног момента и
сопствене еклисијалне одговорности посеж у за ауторитатив
ним именима из прошлости да би дали теолошки осмишље
ну процену новонастале сит уације у Цркви. Они то чине не
престајући да сами себе и хришћанске заједнице којима пишу
схватају као учеснике у апостолском Предању, као учеснике у
наслеђу светих апостола. Улазак списа овог типа у канон по
тврђује да је Црква њих препознала и признала као списе који
су израсли из ње саме.
Свакако, приликом научног проучавања Новог завета по
требно је преиспитати мотиве и карактеристике сваког псе
удонимног поступка појединачно, нпр. који је мотив и карак
теристика дефтеропавловског књижевног корпуса и постоје
ли унутар самог тог корпуса одступања од теологије апостола
Павла, у ком правцу иду та одступања, зашто до њих долази
итд. Појединачно посматрано, аутори псеудографа су се слу
жили разним средствима. У Посланици Јеврејима, на пример,
аутор тек успутно наговештава да је она, у ствари, дело апо
стола Павла (Јев 13, 23), док у пастирским посланицама посто
је детаљни текстови који указују на Павлово ауторство (уп.
1Тим 1, 1с; 6, 21; 2Тим 1, 1–3; 4, 19–22; Тит 1, 1–4; 3, 12–25). Слич
не текстуалне сигнале треба тражити и код тзв. саборних по
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сланица, на пример који је мотив присвајања имена апостола
Петра или Јакова код писаца ових посланица и сл.
Једна од значајних разлика између псеудографије у деф
теропавловским списима и псеудографије у саборним посла
ницама лежи у следећем: док се иза дефтеропавловских списа
налази једна школа, једна група сарадника и ученика апостола
Павла, иза псеудонима саборних посланица највероватније не
стоји нека школа апостола Петра или круг његових ученика,
нити школа Јаковљева или Јудина. Код саборних посланица
псеудоними сигнализују опште тенденције у раном хришћан
ству: име апостола Петра презент ује васељенско хришћан
ство, док Јаков и Јуда стоје испред јудеохришћанства. Насу
прот томе, дефтеропавловски списи су списи следбеника, не
посредних или посредних ученика апостола Павла. Ученици
су свакако сак упљали (памтили или записивали) апостолове
усмене поуке. Апостол је усмено поучавао у заједницама и ве
роватно пуно тога рекао у разговорима са својим ученицима.
Више је тога рекао него што је остало записано у његовим пи
смима. У антици је постојала појава да се списи ученика који
садрже учење учитеља смеју сматрати аутентичним учитеље
вим списима: „Оно што су ученици објавили (издали), сме се
посматрати као дело учитеља“ (Терт улијан, АdvMarc IV, 5, 4).
Овај принцип је важио и у питагорејству, како сведочи Јам
блих (VitaPyth 198). Још за живота апостола Павла развио се
присан однос између њега и његових ученика, које је називао
сарадницима (συνεργοί). Сарадници се чак појављују као коа
утори, са-састављачи писма (у свим посланицама осим Гал и
Рим). У 1Кор 4, 17 апостол наводи Тимотеја као свог заступни
ка: „Зато вам послах Тимотеја, који је моје чедо верно и воље
но у Господу; он ће вас подсетити (ἀναμνήσει) на путеве моје
који су у Христу Исусу, као што свуда и у свакој Цркви учим
(διδάσκω)“. Питање је, дакле: ако је апостол Павле својим бл
иским сарадницима дао пуномоћ да га заступају у учењу за
његовог живота, зашто они не би то наставили и после њег
ове смрти? Апостолов апел да се угледају на њега (уп. 1Кор 4,
16: „Молим вас, угледајте [μιμηταί] се на мене“) његови блиски
сарадници могли су усвојити и тако што су наставили његову
праксу писања посланица. Тако се у случају дефтеропавло
вских списа може говорити о дефтеронимности, док по пит
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ању ауторства саборних посланица имамо гранични случај
између дефтеронимности и псеудографије.
Псеудографија је феномен који се у хришћанској Цркви
јавља и касније (нпр. списи Дионисија Ареопагита из V века).
Кључно је питање у којој мери псеудонимност партиципира
у Предању Цркве. Појам дефтеронимности је од велике пом
оћи када покушавамо да решимо проблем „лажног предст
ављања“. Историја Цркве је показала да, икономијски посм
атрано, лажно представљање не мора да буде нешто штетно и
разграђујуће за Цркву. Докле год псеудонимни списи стоје у
дефтеро-односу са аутентичнима (при чему се „дефтеро“ схв
ата више историјско-хронолошки него теолошки, мада де
фтеротеолошке захвате треба констатовати и анализирати),
дефтеронимност може бити један еклисијално-конструкти
вни акт који као такав бива препознат и прихваћен од стране
Цркве, један акт који истовремено следи и потврђује протоодносно ортонимност.
Псеудографија, дакле, мора бити посматрана као теол
ошки легитиман и еклисиолошки неопходан покушај очув
ања апостолске традиције у промењеној ситуацији, покушај
давања неопходних одговора на нове ситуације и питања.
При томе је за псеудографске списе карактеристична свец
рквена перспектива; они су настали из осећаја васељенске
одговорности.
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8. Настанак синоптичких еванђеља – од усмених
предања до писане речи
E. P. Sanders–Margaret Davies, Studying the Synoptic Gospels, London
– Philadelphia, 1989; R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tra
dition, Göttingen, 91979; B. Gerhardson, Memory and Manuscript: Oral
Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Chri
stianity, Lund, 21998; J. D. G. Dunn, The Evidence for Jesus, Philadelphia,
1985; G. Theissen, Lokalkolorit und Zeitgeschichte in den Evangelien. Ein
Beitrag zur Geschichte der synoptischen Tradition, Fribourg – Göttingen,
1989; G. Theissen–A. Merz, Der historische Jesus: Ein Lehrbuch, Göttingen,
3
1999; У. Шнеле, Увод у новозаветну егзегезу, Београд, 2007.

Исус, а вероватно и његови непосредни ученици, нису ништа
писали. Култура у којој Исус делује и поучава је култура усме
не комуникације. Прво писано еванђеље, Еванђеље по Марку,
настало је неколико деценија после смрти и васкрсења Исуса
Христа. У међувремену је циркулисао један документ који се у
новозаветној науци назива Извор изрека и који представља пр
ви познати покушај записивања догађаја и поука из Исусовог
живота. Да би се разумели процеси који су прeтхoдили лите
рарном фиксирању историје Исуса Христа, која представља те
мељ црквене вере, неопходно је вратити се у прошлост и поку
шати реконструкцију догађаја који су претходили настанку пи
саних еванђеља. У циљу разјашњења процеса настанка првих
хришћанских текстова, треба имати у виду следеће моменте:
1) Први хришћани нису писали приповест о Исусовом жи
воту, већ су користили и на тај начин сачували појединачне
елементе – фрагменте – у вези са Исусовим речима и делима.
Тек знатно касније ови елементи су ревидирани и системати
зовани од стране редактора и хришћанских писаца. Један део
наративног материјала је ревидиран, док су извесни елементи
конструкције хришћанских заједница или појединаца. Овде се
полази од претпоставке да је деценијама усмено традирани
материјал о изрекама и делима Исусовим морао да претрпи
извесне измене и самим тим да се удаљи од првобитног стања.
На основу података које поседујемо из историје ране хри
шћанске Цркве мог уће је скицирати релативно јасну слик у о
путевима предања о Исусу Христу. Непосредно после Ису
сове крсне смрти његови ученици западају у озбиљну кризу:
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неки су побегли, неки су се сакрили, али њихова нада и убе
ђење да су направили прави избор следујући Исуса враћа се
у момент у када им се јавља васкрсли Господ. Ученици су се
надали да је васкрсење Господње само увод у долазеће Цар
ство Божије. Окупили су се, дакле, у Јерусалиму да чекају дру
ги долазак Господњи. У међувремену су пок ушали да и дру
гим сународницима пренесу порук у спасења, Благ у вест да је
распети и васкрсли Исус обећани Месија који ускоро поново
долази да установи Царство Божије. У сваком случају, апосто
ли и ученици у ток у те прве фазе нису имали намеру да пишу
било шта о Исусовом живот у, нити да записују своја сећања
на његово земаљско деловање. Веровали су да ће Исус ускоро
поново доћи, тако да се није постављало питање како на нај
бољи начин сачувати податке о његовом живот у за долазеће
генерације. Апостоли и ученици су, са циљем да убеде своје
сународнике у Исусов стварни идентитет, проповедали о то
ме шта је он рекао или учинио. То је, свакако, почетак усмених
предања о Исусу. Тако су први хришћани у почетк у усмено
преносили Христове речи којих су се сећали или које су чу
ли од апостола. Осим у циљу проповеди, предања о Исусу су
цирк улисала и међу самим ученицима који су, приповедају
ћи о делима Господњим, јачали веру једни других. Осим, да
кле, 1) мисионарске проповеди и 2) унутарцрквене употребе
предањā, о Исусу се приповеда и на трећем пољу, у 3) распра
ви са јудејским противницима. Захваљујући овоме, предања о
Исусу су сачувана. Међутим, пошто су коришћена усмено са
различитим наменама она су углавном извучена из првобит
ног контекста и самим тим су губила првобитни смисао која
су имала у историјској проповеди Исуса Христа. Тако се пре
дања о Исусу прожимају, стављена у оквир мисионарске про
поведи, унутарцрквене проповеди и расправа са Израилом.
Време је пролазило, али Господ није долазио. Међутим,
вера ученика и многих других присталица које су временом
ушле у Цркву није слабила. Тада почињу да се јављају прва
кратка, систематска излагања о догађајима из прошлости, из
живота Исуса Христа. Уместо да користе изоловане Исусове
изреке, хришћани почињу да креирају кратке текстуалне це
лине, које су имале уводну формулу, потом изрек у или прак
су, нпр. Мт 18, 1–4:
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„У онај час приступише ученици Исусу говорећи: Ко је, дакле, нај
већи у Царству небескоме? И дозва Исус дете и постави га међу
њих, и рече: Заиста вам кажем, ако се не обратите и не будете
као деца, нећете ући у Царство небеско. Који се, дакле, понизи
као дете ово, онај је највећи у Царству небеском.“

Убрзо су предања сак упљана и груписана по темама, у зави
сности од потреба заједнице. Време је пролазило, неки од
значајних сведока Исусовог живота су страдали, док су дру
ги отишли на мисионарска путовања. Тада сак упљена преда
ња о Исусу почињу да се повезују у веће наративне целине.
Колико стадијума је прошло од усмене киригме до текстова
еванђеља у данашњој форми тешко је са прецизношћу рећи.
Кључни моменат у овом процесу био је настанак такозваних
перикопа, које су јасно препознатљиве у текстовима еванђе
ља. Свака перикопа има јасно формулисан почетак и завр
шетак, може се изоловати од осталог текста и представљати
целину за себе. Перикопе су сак упљане и груписане по тема
ма (нпр. дискусије са противницима, чуда итд.). У почетк у су
записиване на папирусу, преписиване и цирк улисале унутар
хришћанских заједница. Затим су ове групе изолованих тек
стова сак упљене и интегрисане у тзв. протоеванђеља, која су
приповедала догађај Исуса Христа, али без тенденције да из
ложе целок упну причу о њему. Тако су протоеванђеља могла
да садрже само историју страдања, или само изреке Исусове,
или само казивања о чудима (уп. доле изворе за Еванђеље по
Марку). Тако се, у основи, мог у разликовати четири стади
јума кроз које су прошла предања о Исусу: а) целине које су
коришћене за проповед и у педагошке сврхе; б) сак упљање
одговарајућих целина у перикопе; в) протоеванђеља (писани
извори којима су се користили аутори канонских еванђеља);
и г) канонска еванђеља. Природно је да је у ток у овог процеса,
који је трајао деценијама, дошло до измена, интерполација и
прилагођавања традираног материјала: а) распоред перикопа
у канонским еванђељима није чисто историјски, већ су еван
ђелисти укомпоновали изоловане перикопе у свој текст тамо
где су сматрали за сходно; б) перикопе нису биле окамењене
и недодирљиве текстуалне целине, већ су често ревидиране
тако да буду акт уелне и за постваскрсне хришћане: предања о
Исусу су чувала своју акт уелност баш зато што су се дотица
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ла тема које нису биле везане само за Галилеју 25–30 године,
него су увек имале шта да поруче акт уелним реципијентима.

У новозаветној науци је значајно питање у којој мери су заједни
ца или појединци вршили интервенције у наративном материја
лу, тј. у којој мери је материјал који доносе еванђеља историјски
поуздан, и када су настали препознатљиви мотиви који се мог у
приписати тумачењима или пак свесним захватима, нпр. у тек
сту изрека Исусових. У погледу последњих истраживачи разли
кују ipssisima vox, тј. аутентичне речи Исуса Христа које је он нај
вероватније заиста изговорио, и vaticania ex eventu, тј. речи које
су конструкција заједнице или појединаца, накнадно приписане
Исусу. Разликовање стварних речи Исусових и речи које су му
касније приписане је тежак и академски врло одговоран подухват
који се увек налази под претњом субјективних одлука. Због тога
и не чуди што разни новозаветници имају различита мишљења
по овом питању. Да би се избегла произвољност и омог ућила ко
лико-толико научно-објективна димензија приликом ове врсте
егзегетског рада, новозаветна наука је формулисала неколико
критеријума на основу којих се може одлучивати о аутентично
сти Исусових изрека:
а) Критеријум несличности: један текст вероватно води по
рекло од историјског Исуса, када се не може објаснити претпо
ставкама и потребама тадашњег јудејства или ранохришћанске
заједнице.
Овај критеријум је веома проблематичан. Он оспорава
аутентичност оних изрека које су сагласне са јудејством или ра
нохришћанском заједницом. Међутим, треба имати у виду да је
Исус био Јеврејин и да је природно да се на многим тачкама сла
же са јудејством. Осим тога, данашње познавање тадашњег јудеј
ства није довољно да би се овај критеријум могао примењивати
без задршке. Такође је природно да се Исусове изреке слаж у са
претпоставкама и потребама раног хришћанства, пошто се оно
управо позива на Исуса!
б) Језички критеријум: једна Исусова изрека која садржи
трагове арамејског језика има више вероватноће да потиче од
историјског Исуса, него она која нема додира са арамејским јези
ком.
Овај критеријум треба примењивати веома опрезно, јер
по правилу води до погрешних закључака. Неупотребљив је за
приповести, пошто се еванђелске приповести не преводе са ара
мејског на грчки, већ се на грчком наново приповедају. Овај кри
теријум је такође непоуздан и за изреке, пошто једна изрека са
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арамеизмима може да потиче од ранохришћанске заједнице која
се служила арамејским. Надаље, арамејском језик у није увек лако
ући у траг, нити се са сиг урношћу може рећи да ли је једна изрека
изворно била формулисана на грчком или на арамејском.
в) Критеријум кохеренције: једна изрека потиче од историј
ског Исуса уколико изражава нешто што поуздано знамо о њего
вој проповеди.
Овај критеријум је непоуздан због затвореног круга (о Ису
совој проповеди сазнајемо из извора чију пак аутентичност или
неаутентичност процењујемо!) и широког простора који оставља
за субјективне одлуке на основу сопствене слике о Исусу.
г) Критеријум вишеструког сведочанства: једна изрека или
догађај су историјски поуздани када су посведочени у више међу
собно независних традиција.
Када је једна изрека посведочена код Мк и у Q, вероватноћа
историјске поузданости је велика. Уопште, што више текстова са
држи једно исто сећање, вероватноћа је већа да је оно историјски
поуздано (нпр. да је Исус изгонио демоне или да је обедовао са
цариницима).
д) Критеријум континуитета: процена аутентичности треба
да резултира сликом која се може интегрисати у историјски кон
текст. Између јудејства, Исуса и ранохришћанске заједнице мора
постојати препознатљив континуитет.
Овај критеријум кориг ује критеријуме 1 и 2: оба ова крите
ријума претпостављају да је Исус био оригиналан, тј. да се разли
кује како од јудејства, тако и од ранохришћанске заједнице. Ме
ђутим они заказују управо тамо где је Исус био веран јудејству и
ранохришћанска заједница Исусу. У том смислу постоји конти
нуитет између јудејства, Исуса и ранохришћанске заједнице, који
пак ни у ком случају не умањује оригиналност и иновативност
Исусове личности.
Коначно, у данашњој новозаветној науци се углавном сма
тра да су историјски вероватно поуздане оне традиције о Исусу
које су оквиру тадашњег јудејства мог уће, али истовремено посе
дују један посебан акцент на основу кога је јасно да је рано хри
шћанство проистекло из јудејства (Г. Тајсен). Коначно, процена
аутентичности је захтеван егезегетски акт који се може вршити
само комбинујући наведене критеријуме. На крају, свака процена
остаје само у сфери хипотезе.
Питање у којој мери су предања о Исус у верно преношена,
тј. у којој мери су рани хришћани дозвољавали себи да одсту
пају од историјске фактичности преношеног материјала, увек се
изнова постављало у новозаветној науци. Овој теми су каракте
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ристична два приступа: Р. Бултман сматра да се ранохришћанска
заједница веома креативно и слободно односила према преда
њима о Исус у и да није имала проблем да многе приче о њему
или пак његове изреке промени и прилагоди тренутним цркве
ним потребама. То се, по Бултману, догађало у великој мери при
ликом преласка палестинских предања у хеленистичке хришћан
ске заједнице. Оне су предања о Исус у свесно мењале и допуња
вале, прилагођавајући их на тај начин хеленистичком менталном
склопу и дидактичким потребама хеленистичког хришћанства.
Уочљиво је, дакле, да Бултман сматра да постоји велики дискон
тинуитет у преношењу предања од самог Исуса, преко палестин
ске ранохришћанске заједнице, до хришћанства хеленистичких
духовних и градских центара. Са друге стране, скандинавски но
возаветник Б. Герардсон (B. Gerhardson) , следујући увидима Ј.
Јеремијаса (J. Jeremias) и О. Кулмана (O. Cullman), инсистира на
апсолутном континуитет у између Исуса Христа и ранохришћан
ских заједница. Традирање предања о Исус у Б. Герардсон доводи
у везу са тадашњим преношењем и чувањем Тора-традиција у ју
дејству, за које су били задужени рабини. Једна од најзаступљени
јих техника преношења Тора-традиција било је учење напамет.
Он, даље, сматра да је Исус као учитељ (уп. нпр. Мт 23, 8) поу
чавао своје ученике и да су они његове речи брижно и савесно
учили напамет. Касније су ученици, као неоспорни ауторитети
у ранохришћанским заједницама, преносили то што су научили
другим хришћанима, и на тај начин су предања о Исус у верно
сачувана у њиховој историјској фактичности. У ток у преношења
предања о Исус у дошло је до незнатних измена, и то због гре
шака у памћењу, превођењу и сл, или пак због свесних али ап
солутно ауторитативних измена од стране апостолских аутори
тета. Све у свему, у еванђељима сачуване изреке Исуса Христа и
приповести о догађајима из његовог живота поседују неоспорну
историјску поузданост.

2) Еванђеља су анонимни списи, у смислу да не садрже
име писца. Наслови „по Марк у“, „по Матеју“ су сек ундарни и
потичу из II века.
Еванђеља су анонимни списи. У текстовима се не наво
ди име аутора. Данашњи наслови еванђеља изворно не при
падају текстовима, већ су настали у другој половини II века.
Еванђеље по Јовану, на пример, уопште не помиње Јована по
имену, мада из других извора знамо да је апостол Јован био
блиски Исусов ученик (Дап 4, 13; Гал 2, 9), већ „љубљеног уче
ника“, који није именован. Међутим, треба имати у виду да
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наслови „по Марк у“, „по Јовану“ и др. свакако нису давани
произвољно. Паралелно са традирањем еванђелских тексто
ва, у хришћанској Цркви су цирк улисала и усмена предања
везана за њих. Уопште, рано хришћанство је било веома про
сопоцентрично и самим тим нерадо анонимно. Чињеница да
еванђелски текстови не садрже експлицитно имена аутора не
доводи у питање њихову аутентичност и апостолску потку.
3) Када се истраж ују историјске информације о Исусу и
раној хришћанској заједници, у обзир се узимају синоптич
ка еванђеља, док Еванђеље по Јовану представља посебан ли
терарни феномен у ранохришћанској књижевности. Разлике
између Јована и синоптика биће изложене у оквиру излага
ња о Еванђељу по Јовану. На овом месту је довољно рећи да
постоје знатне разлике и да се за историјску реконструкцију
предања о Исусу предност даје синоптичким еванђељима.
4) Еванђељима недостају многе карактеристике античке
књижевне врсте „биографија“, тако да се она само условно
мог у називати биографијама Исуса Христа. Да ли су еванђе
ља посебна и нова књижевна врста или не, спорно је у науци.
Еванђеља која приповедају Vita Исуса Христа нису кла
сичне биографије. У њима нема битних елемената биогра
фије, као што су спољни опис јунака, опис његове личности,
карактера, прецизна хронологизација итд. Еванђеља као би
ографске приповести најближа су јудејским књижевним тра
дицијама. Код Марка и Јована у потпуности недостају приче
о рођењу, узрастању, образовању. Еванђеља се у великој мери
разлик ују од нпр. Плутархових биографија, а у још већој од
савремених биографија. Еванђелист Лука се највише потру
дио да понуди књижевно дело које може да задовољи књи
жевни укус образоване хеленистичко-јудејске читалачке пу
блике. Његово еванђеље представља хеленистичк у биографи
ју преобучену у старозаветну приповест.

8.1. Савремени модели синоптичких предања
M. Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen, 61971 (11919);
R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen,
9
1979 (11921); G. Thiessen, Urchristliche Wundergeschichten, Gütersloh,
7
1998; У. Шнеле, Увод у новозаветну егзегезу, Београд, 2007.
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У оквиру новозаветне науке настала је „историја форми“ (For
mgeschichte), која се бави темом литерарних целина у које су
интегрисана синоптичка предања. На овом пољу најзначајни
ји допринос дали су немачки истраживачи су М. Дибелијус
(M. Dibelius), Р. Бултман и Г. Тајсен. Резултати до којих су они
дошли приликом истраживања релевантни су за новозаветну
егзегезу до данас.
Мартин Дибелијус у свом бављењу историјом форми по
ступа конструктивно, што значи да она на основу налаза и
података о ранохришћанској заједници и њеним потребама
реконструише историју синоптичке традиције. За полазну
тачк у еванђелског предања узима се ранохришћанска пропо
вед из које се изводе друге форме: парадигме, новеле, леген
де, историја страдања и паренезе. Полазна тачка за проучава
ње историје форми је, дакле, богослужбена проповед.
По М. Дибелијусу, синоптичко предање може се подели
ти на две целине: наративни материјал и паренезе (предање
изрека).
1) Наративни материјал (Erzählstoff ) надаље се дели на:
а) Парадигме, које предствљају једноставне приповести
и користе се као пример за проповед (уп. нпр. Мк 2, 1–12);
б) Новеле, опширније, детаљније приповести које садр
же хеленистичке мотиве и служе да покаж у да је хришћанство
супериорније у односу на друге религије (уп. нпр. Мк 5, 1–20);
в) Легенде, побожне приповести о светим људима (нпр.
приче о Исусовом рођењу и детињству; уп. нпр. Лк 5, 1–11);
г) Митови, приповести о натприродним догађајима,
попут крштења, кушања или преображења Исусовог;
д) Историје страдања, најстарији ранохришћански запи
си и прве текстуалне целине које имају кохеренцију приповести.
2) Паренезе или предања изрека (Paränese, Worüberliefe
rung):
а) Мудросне изреке: гноме (уп. нпр. Мт 6, 27);
б) Сликовите речи (уп. нпр. Мк 4, 21);
в) Параболе (уп. нпр. Мк 4, 1–9);
г) Пророчке речи (блаженства; „тешко вама“; есхатоло
шка проповед, уп. нпр. Лк 17, 22сс);
д) Кратка заповест (уп. нпр. Мк 10, 9);
ђ) Опширна заповест са образложењем (уп. нпр. Мт 5,
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44сс), обећањем (нпр. Мт 6, 2с) или претњом (нпр. Мт 5, 29с).
Дибелијус сматра да су еванђеља настала тако што су се
наведени материјали сак упљали у збирке. Он полази од Мар
ковог приоритета, с тим што сматра да су Исусове изреке на
стале рано, док су приповести настале тек касније.
Начин на који Р. Бултман приступа историји форми на
зива се аналитички: он најпре истраж ује традиционални ма
теријал, а затим на основу њега изводи критеријуме за опис
врсте који следи. Бултман прави разлик у између предања
Исусових изрека (речи) и наративног материјала.
А) Предања Исусових изрека (Redestoff ) се даље деле на:
1) Апофтегме (од грчке речи „ἀποφθέγγομαι“, срп. „управо
рећи“, „изрећи“, уп. Дап 26, 25) су анегдоталне приче к
 оје по
ентирају једном Исусовом изреком. Сцена која претходи из
реци илуструје њен смисао. У ову групу спадају:
а) Диск усије са противницима (уп. нпр. Мк 2, 23–28);
б) Разговори са ученицима или симпатизерима (уп.
нпр. Мк 12, 28–34).
2) Биографске апофтегме које је тешко одредити са пре
цизношћу. У принципу у, ову групу спадају све апофтегме које
нису диск усија са противницима или разговор са ученицима,
у којима се приповедао једном одређеном догађају из Ису
совог ж
 ивота (нпр. приче о призвању попут Мк 1, 16–20; ист
ински сродници: Мк 3, 31–35; прихватање д
 еце: Мк 10, 13–16).
3) Изреке Господње (Herrenworte) деле се на основу
Старог завета (уп. Јер 18, 18):
а) Мудросне изреке (уп. нпр. Лк 16, 15; Лк 6, 31; Мт 6, 27).
Тешко је направити прецизну разлику између ових и изрека
Господњих које следе;
б) Пророчке и апокалиптичке изреке (блаженства: Мт
5, 3–12 пар; претеће изреке: Лк 6, 24–26; апокалиптичке из
реке: нпр. Мк 14, 58);
в) Тора-изреке и правила заједнице обухватају оне из
реке које су формулисане у стилу правног исказа (нпр. Мк
10, 11с) и уопште законске изреке (нпр. Мк 3, 4; 12, 29, 33; ан
титезе у Мт 5, 17сс), као и правила заједнице (нпр. Мт 16, 18с;
Мк 10, 42–45);
г) Ја-изреке („ἐγώ εἰμι“), у којима Исус себи припис ује
велики значај (нпр. Лк 19, 10; Мт 10, 34–36; и
 зреке о Сину чо
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вечијем, нпр. Мк 10, 45);
д) Праформа изрека су сликовити искази, када слика и
ствар коју слика означава стоје једна поред друге, без упор
едне партик уле (уп. нпр. Мк 2, 17, 21; Мт 5, 14б: град на б
 рду).
Са друге стране, параболе се базирају на поређењу (нпр. Мт
10, 16: мудри као змије; Мт 24, 27) и метафори („Ахил је лав“;
уп. Мт 5, 14а: „Ви сте светлост свету“; Лк 9, 62; Мт 7, 3–5). Р. Бу
лтман разлик ује: 1) параболе (приповедају интересантан поје
диначан д
 огађај, уп. нпр. Лк 15, 11–32: блудни син; Лк 18, 1–8:
удовица); б) праве параболе, тј. проширене сликовите речи
(уп. нпр. Мк 4, 30–32); в) парадигматске приповести (нпр. Лк
10, 30–37: милостиви Самарјанин; 18, 9–14: цариник); г) алего
рије тј. проширене метафоре (уп. нпр. Мт 22, 1–14: свадбена
вечера; Мк 4, 13–20).
Б) Наративни материјал (Erzählstoff ):
1) Приче о чудима се деле на: а) исцелитељска чуда (укљу
чујући и егзорцизме, уп. нпр. Мк 7, 31–37); и б) природна чуда
(уп. нпр. Мк 4, 35–41). Типична структ ура исцелитељских чуда
је следећа: експозиција (опис болести), акт чуда (путем речи
или додира), завршетак (демонстрација). У многе приче о чу
дима и
 нтегрисане су апофтегме (нпр. Мк 2, 1–12; 3, 1–6).
2) Приповести и легенде. У ову категорију спадају при
кази крштења, преображења, рођења, страдања и васкрсења.
Ове приче је тешко јасно разликовати од прича о чудима и
биографских апофтегми. Надаље се прави разлика између б
иографских легенди (нпр. преображење) и култних легенди
(нпр. евхаристијска вечера).
Бултманов рад у оквиру историје форми у још в ећој м
 ери
од Дибелијусовог полази од дисконтинуитета између Ис уса
и ранохришћанске заједнице. Р. Бултман сматра да се зајед
ница веома слободно и креативно односила према преда
њима о Ис усу.
Г. Тајсен је свој рад на историји форми ограничио на
приче о чудима. Његови резултати су углавном реципирани
у савременој новозаветној науци. Он разлик ује шест литер
арних форми чуда: 1) е гзорцизме (нпр. Мк 9, 14–29); 2) и
 сце
љења (нпр. Мк 8, 22–26); 3) епифаније (нпр. Мк 6, 45–52); 4)
чуда спасења (нпр. Мк 4, 35–41); 5) ч
 уда д
 аривања (нпр. Мк 6,
32–44); и 6) нормативна ч
 уда (нпр. Мк 2, 1–12).
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8.2. Еванђеља као историјски извори о личности Исуса
Христа
R. W. Funk, The Five Gospels, New York, 1993; H.K
 oester,Ancient
Christian Gosples. History and Development, Philadelphia, 1990; H.
Braun, Jesus. Der Mann ausNazareth undseineZeit, Gütersloh, 1989.

У недостатку ванбиблијских података о историјској личности
Исуса Христа (уп. кратке белешке код Јосифа Флавија, Ant
XVIII, 3, 3;Тацит, Ann, 15, 44), еванђеља као описи Х
 ристовог
живота задобијају нарочит значај, и то не само канонска
еванђеља, него и други покушаји представљања Христовог
живота, који се као историјски извори могу вредновати на
различите начине. Хришћански извори за Исусов живот у
литерарној форми еванђеља су следећи:
Еванђеља
Садржај 			
основне
				 карактеристике
1) Еванђеља као биографске приповести
Еванђеље по Марку
– нема прича о Исусовом
око 70, вероватно Рим
рођењу
– нема прича о
појављивању Васкрслога
– мало поука Исусовог
– доминирају чуда,
неразумевање ученика,
следовање у страдању и
страдање
Еванђеље по Матеју
80–90, Сирија
– Аутор као изворе користи
Мк, Q, мање Sondergut

160

– прича о чудесном рођењу
– приче о појављивању
Васкрслога (другачије него
код Лк)
– 5 великих говора са
поукама
– Исус испуњава Закон и
пророке, оштри сукоби са
вођама Израила (Мт 23)

Увод у Нови Завет

Еванђеље по Луки
80–100, вероватно Рим
– први део двотомне
историјске монографије
(Лк, Дап)
– Аутор као изворе користи
Мк, Q и друга предања

– прича о рођењу
– приче о појављивању
Васкрслога (другачије него
код Мт)
– опширан Sondergut
– Лк је најважнији
историјски извор за Исуса
– Исус сабира народ
Божији Израил

Еванђеље по Јовану
90–100, Мала Азија
– Јудеохришћанско порекло
– Специфична побожност,
са синоптицима се слаже
само у општем концепту
нешто мало у материјалу

– интензивна теолошка
интерпретација Исусове
личности
– христологија Логоса
– Дуги говори, „ја сам“
изреке
– Исус је Син који долази
„одозго“
– као извор за историјског
Исуса од секундарног
значаја

Остала еванђеља као
биографске приповести;
Очувана фрагментарно,
рани II век
– Петрово еванђеље
(око 200, фрагментарно,
докетски мотиви)
– јудеохришћанска еванђеља
(Назеренско, Евионитско,
Јеврејско)
– Papyrus Egerton 2 (око 200,
4. фрагмента непознатог
еванђеља откривена 1935,
мотиви из синоптика, Јн и
усмене традиције)

– без великог значаја за
историјског Исуса
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2) Еванђеља изрека Господњих
Извор изрека
– коначна редакција око 60,
постепени раст, Палестина –
Сирија
– јудеохришћанско, неуспех
мисије у Израилу
– не само изреке,
„полуеванђеље“ са
биографско-приповесним
уводом
Томино Еванђеље
– изворно на грчком, целовит
текст сачуван на коптском
– коначна редакција у раном
II веку, постепени раст
– елементи из I века,
делимично независни од
канонских еванђеља
– само изреке
3) Еванђеља Васкрслога
Поуке Васкрслога изабраним
ученицима у дијалошкој
форми, II век и касније:
– Дијалог Искупитеља
– апокрифна Посланица
Јаковљева
– Маријино Еванђеље и др.
4) Еванђеља Исусовог детињства
Крај II века и касније:
– Протоеванђеље Јаковљево
– Томино Еванђеље
детињства Исусовог
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– нема историје страдања
– збирка изрека са циљем
мисије и поуке
–христологија Сина
Човечијега и есхатолошки
суд
– важан извор за
историјског Исуса

– нема приповести
– нема апокалиптичких
изрека
– мало христологије Сина
човечијега
– у завршној фази
гностички мотиви
– као извор за историјског
Исуса од секундарног
значаја
– типична гностичка
еванђеља, као извори за
историјског Исуса без
значаја

– интересантна за
народну побожност,
литературу и уметност
– пуна легенди, без
значаја за историјског
Исуса
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5) Еванђеља Христовог страдања
III век и касније:
– Никодимово Еванђеље
– Дела Петрова и др.

– важна за народну
побожност, литературу и
уметност
– пуна легенди, без значаја за
историјског Исуса

У акт уелној новозаветној науци кључна питања остају вред
новање Томиног Еванђеља као извора за историјског Исуса,
као и значај Извора изрека Господњих у том погледу. У зави
сности од тога како се вреднују извори, изводе се различити
приступи историјској личности Исуса Христа. У САД, где се
налази центар истраживања историјског Исуса, постоје два
приступа теми: „Jesus-Seminar“, испред кога наступају Роберт
В. Фанк (Robert W. Funk), Марк ус Борг (Marcus Borg) и др,
придаје велики значај Томином Еванђељу при реконструкцији
Исусове историјске личности. На основу поменутог еванђе
ља (в. табелу) и детаљног рада на разликовању аутентичних
изрека Исусових од оних које су му накнадно приписане, ова
група научника долази до закључка да је Исус био у потпу
ности неапокалиптичан, да је он просто био један „нови чо
век“, аутсајдер свога времена, нека врста јудејског киничког
философа. Супротна позиција, другачије вреднујући изворе,
ставља акценат на есхатолошку проповед Исуса Христа о до
лазећем Царству, поновном успостављању Израила, љубави
Божијој и долазећем суду. Истраживачи који се залаж у за ову
позицију су Геза Вермес (Geza Vermes), Ед Сандерс (Ed. P. San
ders), Џон Мејер (John Meier), Дејл Алисон (Dalle C. Allison),
Џејмс Чарлсворт (James H. Charlesworth). На континенталноевропској сцени новозаветне науке и даље доминира нагла
шавање есхатолошког момента у Исусовој проповеди, онако
како је на њу указала религијско-историјска школа, нарочито
Алберт Швајцер (Albert Schweizer). Нарочито се наглашава да
се долазеће Царство Божије манифестује у љубави према по
требитима и сиромашнима. На немачком говорном подручју
учинковит је рад Рудолфа Бултмана и његових ученика, који у
Исусовим апокалиптичким и есхатолошким изрекама траже
значај за људску егзистенцију.
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9. Синоптичка Еванђеља
J. D. G. Dunn, Christianity in the Making. Vol 1: Jesus Remembered,
Michigan – Cambridge, 2003; H. Merklein, Die Jesusgeschichte – synop
tisch gelesen, Stuttgart, 1994; F. Neirynck, „Sinoptički problem“, у D. J.
Harrington i drugi, Komentar Evanđelja i Djela Apostolskih, Sarajevo,
1997, 9–36.

9.1. Кратак приказ синоптичког проблема
9.1.1. Увод у тему
То што је Црква у канон Новога завета унела четири еванђеља
уместо једног није саморазумљив поступак. Црквено Четво
роеванђеље (прво сведочанство: Јустин, Dial 103, 8) није би
ло само реакција на Маркионово норматизовање само једног
еванђеља (прерађени Лк), већ настојање на литерарно-теоло
шком богатству израза вере. Да четири еванђеља поред ме
ђусобних сличности (нпр. усредсређеност на личност Исуса
Христа) показују и разлике, па чак и супротности (нпр. ли
терарна обрада географских оквира код синоптика и код Јн)
није прошло неопажено ни у раном периоду хришћанске Цр
кве. Философ Келс је у свом спису Ἀληθής λόγος (око 175–180),
који представља прво систематско и опширно оповргавање
хришћанства, разнообразност (литерарну и делимично садр
жајну) еванђељā тумачио као израз преварантске противреч
ности по себи, што тврди у својој полемици против хришћана
у цитат у сачуваном код Оригена (Cels II, 27):
„После овога каже (Келс) да неки од његових верника, да би, на
водно, поново задобили самоконтролу после пијанства, одвајају
Еванђеље од његовог почетног списа и преоблик ују га у три, чети
ри и мноштво верзија, да би могли да одговоре на оповргавања“.

Ипак, Црква није одустајала од свог Четвороеванђеља, тако
да ни Татијанов унутарцрквени пок ушај хармонизације чети
ри еванђеља у једно (Дијатесарон, око 170) није наишао на од
зив, те његова „хармонија еванђељā“ није реципирана у бого
службеном живот у Цркве. Св. Јован Златоуст (349/354–407),
неуморни читалац и проучавалац библијских списа, говорио
је о сагласностима и разликама у Четвороеванђељу следеће:
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„Зар не би било довољно да је један еванђелист известио о свему?
Да, било би довољно; али ако су и четворица писали, нису писали
у исто време и на истом месту и нису се састали да би се дого
ворили; стога је најбољи доказ за истину када говоре као једним
устима. Али, каже се, ипак се баш супротно томе показује; јер че
сто се открива да они један другом противрече. Али ако би се они
у потпуности слагали, све до временских и просторних одредни
ца и вокабулара, онда ни један противник не би веровао да они то
што пишу нису написали по човечанском договору; јер сагласност
која би ишла тако далеко не би била знак искрености. Али на тај
начин привидна противречност у мање важним тачкама ослоба
ђа њу (искреност) од сваког неповерења... Ако су у погледу вре
менских и просторних одредница противречно известили, онда
то уопште не штети истини њихових излагања...“ (HomMat I, 2–4).

Авг устин (354–430), епископ хипонски, први је око 400. го
дине претпоставио литерарну зависност еванђељā, сматра
јући да су написана оним редом како стоје у канону (ConsE
vang I, 2). Мада је у Цркви постојала свест о разноликости,
па чак и извесној супротности литерарних еванђелских све
дочанства, ипак није придавана велика пажња литерарности
еванђељā као таквој, њиховим међусобним литерарним од
носима и сл. Тачније проучавање феномена једности Еванђе
ља као поруке спасења и различитости литерарних еванђеља
везује се за новије доба.
9.1.2. Литерарни односи између прва три еванђеља

Када је реч о прва три еванђеља, основно запажање је да Ма
теј (око 18.000 речи), Марко (око 11.000 речи) и Лука (око
19.000 речи) у погледу литерарне грађе показују како садр
жајне и формалне сагласности, тако и садржајне и формалне
разлике, које се мог у истраживати са три аспекта:
1) Речи литерарне грађе у погледу форме и редоследа речи
у оквиру реченице;
2) Речи литерарне грађе у погледу редоследа реченица у
оквиру једног текстуалног одељка или перикопе;
3) Редослед литерарне грађе као одељака и перикопа у
оквиру текста еванђељā.
Преглед ових сагласности и разлика показује да Еванђе
ље по Јовану (изузев појединих одељака) представља засебну
литерарну целину, док се три еванђеља – по Матеју, Марк у и
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Луки, мог у „упоредно читати“, једно поред другог, а не само
линеарно, једно након другог. Због ове чињенице се прва три
канонска Еванђеља називају синоптичкима. Први пут тако их
је назвао J. J. Грисбах (J. J. Griesbach, 1776).
У погледу три наведена аспекта, мог ући су следећи одно
си синоптичких еванђеља:
1) слагања Мт, Мк и Лк;
2) слагања Мт и Мк против Лк;
3) слагања Мк и Лк против Мт;
4) слагања Мт и Лк против Мк;
5) међусобна неслагања;
Када је реч о садржају литерарне грађе, мог уће је успоста
вити следеће односе:
1) triplex traditio (трострука традиција): Мт – Мк – Лк;
2) duplex traditio (двострука традиција): Мт – Мк, Мк – Лк
или Мт – Лк;
3) simplex traditio (једна традиција): Мт, Мк, Лк: Sondergut.
У погледу употребе речи постоје уочљива слагања у формама
речи у оквиру једне реченице, као и и редоследа реченица у
оквиру једног одељка (перикопе). Ова констатација води ка
утврђивању међусобне литерарне зависности синоптичких
еванђеља. Ко је од кога завистан, односно ко од кога „препи
сује“, питање је које отвара тзв. синоптички проблем, на које
су пок ушале да одговоре разне хипотезе. Теоретски су, у по
гледу првенства, мог ући следећи односи:
Мт, Мк, Лк или Мт, Лк, Мк
Мк, Мт, Лк или Мк, Лк, Мт
Лк, Мт, Мк или Лк, Мк, Мт
Степен сагласности у литерарној грађи са препознатљиво
истом тематиком је различит, и варира од изразите сагласно
сти у погледу речи у идентичном следу реченица до лабави
је сагласности у погледу речи у идентичном следу реченица.
Што се тиче поретка перикопа, може се констатовати како са
гласност, тако и одступање.
Ову чињеничност, која се намеће посматрањем лите
рарних структ ура синоптичких еванђеља, било је пок ушаја
објаснити путем разних хипотеза, које се на општем плану
мог у поделити на:
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1) Xипотезе које траже један заједнички извор за синоп
тичка Еванђеља, тзв. хипотезе заједничког извора (хипотеза
традиције, хипотеза фрагмената, хипотеза Праеванђеља).
2) Xипотезе које полазе од међусобног познавања синоп
тичких еванђеља, тзв. хипотезе употребе (Грајзбахова хипо
теза која заступа међусобну литерарну зависност синоптич
ких еванђеља историјским поретком Мт, Лк, Мк, као и разне
варијанте хипотезе два извора).
У XIX век у су хипотезе заједничког извора губиле на те
жини и све више се рачунало са међусобном литерарном за
висношћу (употребом) синоптичких еванђеља. Највероватни
ја и данас најприхваћенија је хипотеза двa извора (Zwei-Qu
ellen-Theorie), која је једна од варијанти хипотезе употребе, и
која се заснива на претпоставци да су Мт и Лк користили Мк
и Извор изрека (Logienquelle, Q), дакле два данашњој науци
приступачна извора. Поред та два извора, Мт и Лк су, сваки
засебно, користили посебне и данашњој науци непознате из
воре, тзв. Sondergut, који се у науци означавају са МтS и ЛкS.

Хипотеза два извора ослања се у великој мери на један старохри
шћански податак, наиме на белешку Папија Jерапољког (око 115)
да је Марко записао „речи и дела Господња“, док је Матеј запи
сао „речи на јеврејском језик у“ (Фраг II, 15; II, 16; уп. Евсевије, ЦИ
III, 39, 14с). Можда се управо ове Папијеве белешке мог у тума
чити тако да се баш у њима помињу та два извора на којима се
темељи модерна Zwei-Quellen-Theorie. У том случају би Мк ког
Папије помиње био једна варијанта текста канонског Мк (можда
прото- или дефтеро-Марко), док би оно што се приписује Матеју
био, у ствари, Q, Logienquelle. Можда је Папије сматрао да је Q
дело апостола Матеја. У сваком случају, може се замислити да
је Матеј користио Q у намери да га ревидира и приреди његово
„друго, употпуњено“ издање. То је могао бити разлог за нестанак
Q док умента као самосталног списа, јер је у антици дужа верзија
једног текста (ако се канонски Мт схвати као проширена верзија
Q) обично замењивала краћу и потискивала је из употрeбе. За
нимљиво је да се ово није десило када су у питању синоптичка
еванђеља; наиме, Мк се даље задржао, без обзира на то што је био
прерађен, проширен и ревидиран од стране Мт и Лк. Међутим,
за разлик у од Q, Mк је ипак било једно литерарно дело, са јасним
литерарним оквирима и уприличено за лектиру. Треба примети
ти и то да је Еванђеље по Марку, мада недвосмислено канонско,
врло дуго било занемаривано и у сенци млађе, али у сваком по
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гледу доминантније браће, Мт и Лк. Тек када се истраживањем
дошло до сазнања да је Мк најстарије еванђеље, оно је постало
предмет непрегледних интересовања, и до данас остаје највише
истраживано и проучавано еванђеље.

Теза да су Мт и Лк користили Мк може се поткрепити трима
арг ументима:
1) Увид у синоптичка еванђеља показује да су Мт и Лк са
гласни у поретк у перикопа само уколико су обојица сагласни
са Мк (од Мт 14, 1 тј. Лк 9, 7; уп. Мк 6, 14). Када Мт и Лк одсту
пају од Мк, тада престају међусобно да буду сагласни и сваки
иде својим путем (нпр. Христово рођење, детињство, поре
кло итд.). Овај налаз указује на приоритет Мк и литерарну
зависност Мт и Лк од Мк.
2) Скоро све перикопе код Мт и Лк су у истом поретк у као
и код Мк (одступање код Мт 8–9 и Лк 6, 12сс, 17сс).
3) Одступања у речима која се објашњавају као измена Мк
текста од стране Мт и Лк (Мк 10, 14 у Мт 19, 14 и Лк 18, 16).
Теза о употреби изг убљеног, али данас релативно поузда
но реконструисаног док умента Q од стране Мт и Лк такође
се може показати на текстовима. Q је углавном садржао речи
Исусове (λόγια), одакле и назив Logienquelle. Дешава се да код
Мт и Лк постоје преклапања између Мк-грађе и Q-грађе, која
се препознају у дублетима, дакле у случајевима када еванђе
лист (Мт или Лк) исту грађу примењује два пута: једном пре
ма Мк, други пут према Q. Taкo, на пример, Лк извештава о
два послања ученика: прво послање Дванаесторице по Мк 6,
6–13, и друго послање Седамдесеторице по Q (уп. Лк 9, 1–6;
10, 1–12). Први Исусов есхатолошки говор у Лк потиче из Q,
док други из Мк 13 (уп. Лк 17, 22–37; 21, 5–36). Постоји још
један, статистички арг умент за постојање и употребу Q док у
мента од стране Мт и Лк: тамо где Мт и Лк користе Мк сагла
сност у речима износи 56%, док тамо где се претпоставља да
користе Q сагласност у речима износи читавих 71%!
Коначно, постоје тзв. Sondergut, тј. два посебна извора ко
ја су Мт и Лк користили сваки за себе, независно један од дру
гог. Код Мт су то, на пример, прве антитезе (Мт 5, 21с, 27с), док
код Лк приче о милостивом Самарјанину и блудном сину (Лк
10, 30сс; 15, 11сс). МтS показује одређену јудеохришћанску тен
денцију, при чему се указује на континуитет јеврејске Торе и
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хришћанског месијанизма (уп. Мт 5, 17). ЛкS наглашава Исусо
ву отвореност за грешнике и одбачене (уп. Лк 7, 36–50). За оба
посебна извора није могуће установити писане предлошке.
Хипотеза два извора има и одређене слабости, тако да је
подложна питањима и модификацијама. Овом хипотезом се,
наиме, не дају задовољавајући одговори на следећа питања:
1) Нерешено питање остаје однос Мк и Q. Пошто постоје
сродне текстуалне целине између Мк и Q („overlap texts“), хипо
тезе иду у два правца: или постоји литерарна зависност (literar
geschichtlich) између ова два документа, што би захтевало даље
диференцирање хипотезе два извора, или се њихови заједнич
ки материјали могу објаснити располагањем истим традиција
ма (traditionsgeschichtlich). Надаље, да ли се може претпостави
ти један Sondergut када је у питању Мк (МкS), нарочито нпр. Мк
4, 26–29? Дакле, да ли се иза текста Мк, осим усмене традиције
и елемената сродних Q, може претпоставити непознат писани
документ који је еванђелисти служио као предложак?
2) Поред Извора изрека, који се у новозаветној науци на
зива још и „major agreements“ (велика слагања између Мт и
Лк), питање је како објаснити тзв. „minor agreements“, мања
слагања Мт и Лк у Мк грађи, а против грађе канонског Мк. У
овом случају ради се о око 700 мањих литерарних захвата, из
мена и додатака („positive agreements“) и изостављања („nega
tive agreements“). Упечатљив пример је сагласност Мт 12, 1–8
и Лк 6, 1–5 против Мк 2, 23–28.
3) Како објаснити изостављање Мк 6, 45 – 8, 26 од стране
Лк између Лк 9, 17 и 9, 18?
4) Како објаснити одступања у речник у код Мт и Лк у слу
чајевима где се они недвосмислено користе Q-предлошком,
када те разлике нису објашњиве редакторским захватима? Да
ли су, наиме, Мт и Лк користили идентични Q-предложак?
Оваква питању условљавају одређену модификацију хи
потезе двају извора, и то по питању следећих тачака:
1) Или су Мт и Лк уместо текста данас познатог канонског
Мк користили једну старију, изг убљену верзију текста Еван
ђеља по Марку (прото-Марко), или су Мт и Лк, како се данас
у науци најчешће сматра, користили једну млађу, такође изг у
бљену верзију текста Еванђеља по Марку (дефтеро-Марко).
2) Разлике у Q-грађи код Мт и Лк које се не мог у објасни
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ти редакционалним захватима еванђелиста (нпр. „Оче наш“,
прича о талантима односно сребрњацима у Лк 19 односно Мт
25 и др.) дозвољавају да се претпостави да су постојале најма
ње две верзије Q-док умента, наиме QМт и QЛк.
Све у свему, хипотеза два извора може се схематски пред
ставити на следећи начин:
Мк			

Q (палестински)

ДефМк			Q (хеленистички)
МтS		

QМт		

QЛк		

ЛкS

Mт				Лк
Под претпоставком прихватања хипотезе двају извора мо
же се направити следећи преглед начина употребе Мк и Q од
стране Мт и Лк:
1) Мт садржи око 50% Мк-грађе, око 20% Q-грађе и око
30% Sondergut-грађе. Мт не разграничава своје изворе, већ их
меша (Intarsientechnik). Мт компонује изреке (Logien) са уно
шењем прича у говоре (пет говора са уводом и изводом). Че
сто користи logien-дублете (24 пута), које сâм уноси. Од Мт 8
долази до одступања од Мк, али од Мт 14 (Мк 6, 14) скоро да
нема одступања у поретк у перикопа. Мт скраћује Мк-грађу и
односи се према Мк-тексту слободније од Лк. Такође и са Q
поретком грађе поступа слободније од Луке (уп. Мт 5–7).
2) Лк садржи око 33% Мк-грађе, 20% Q-грађе и 47% Sonder
gut-грађе. Лк разграничава своје предлошке и ређа их један
за другим („Blocktechnik“). Такав литерарни захват резултира
четирима блоковима Мк-грађе и двама блоковима Q-грађе,
са два велика убацивања Лк 6, 20 – 8, 3 и 9, 51 – 18, 14. Лк не
компонује дуге говоре као Мт. Такође има дублете (15), али их
не уноси сам, већ их преузима из предложака. Поредак пери
копа преузима од Мк, али у случају дуплих предања изоста
вља Мк грађу у корист Q (тако се објашњава изостављање Мк
6, 45 – 8, 26). То има за последицу доследан распоред Q-грађе,
тако да се Q цитира по Лк (Q=Лк). Такође, радо скраћује Мк.
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9.1.3. Пок ушаји решења синоптичког проблема без Q
Поред хипотезе два извора постоји и низ другачијих пок уша
ја објашњења синоптичког проблема. Алтернативне моделе
нуде: 1) хипотеза два Еванђеља (Two-Gospel-Hypothesis), коју
заступа В. Р. Фармер (W. R. Farmer); и 2) хипотеза Марковог
приоритета без Q (Mark-without-Q-Hypothesis), коју заступа
М. Гулдер (M. Goulder). Обе хипотезе пок ушавају да реше си
ноптички проблем без претпостављеног Извора изрека. Хи
потеза два еванђеља надовезује се на хипотезу коју је поста
вио Гризбах још 1789. Ова хипотеза следује Авг устиновој по
ставци да је Еванђеље по Матеју најстарије. По њој су Лука и
Марко користили Матеја, с тим што је Марко користио и Ма
теја и Лук у и на основу њих направио скраћену верзију Еван
ђеља. Слично мишљење је владало и у древној Цркви, тако да
је Еванђеље по Марку, пошто је сматрано скраћеном верзијом
Мт и Лк, мало тумачено. Друга наведена хипотеза сматра да је
Еванђеље по Марку најстарије, с тим што је Лука поред Марка
користио и Матеја као други извор. На питање Q-традиција
заједничких Матеју и Луки пок ушава да се одговори тако што
се уводи слично усмено предање које су Матеј и Лука инте
грисали у своје текстове; такво решење даје В. Кал (W. Kahl).
9.1.4. Опште вредновање резултата синоптичких истра
живања
Синоптички проблем данас се не сматра решеним и расветље
ним у свим својим аспектима. Још увек је мог ућа само подела
на вероватне и мање вероватне хипотезе. Због немог ућности
установљавања чврстих историјских чињеница, и самим тим
широког простора за спек улације и домишљања, у погледу
синоптичког проблема тешко да ће икада доћи до „коначног
решења“ које би било прихватљиво за све истраживаче. Сход
но томе, хипотеза два извора посматра се као најмање про
блематична, тј. као хипотеза која са најмање тешкоћа решава
највећи број питања везаних за синоптички проблем.
Познавање проблематике и резултата којима се баве си
ноптичка истраживања у великој мери олакшава тумачење
еванђелских текстова и доприноси бољем разумевању њихо
вог садржаја. Упућеност у синоптички проблем такође омо
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гућава разликовање између историјско-социолошких услова
у којима еванђелисти артик улишу своју теологију, припове
дајући о Исусу Христу. Такође је важно уочити на који начин
еванђелисти користе своје усмене и писане изворе, колико се
везују за њих и у којој мери се ослобађају ропског односа пре
ма предатоме као стваралачки теолози Цркве, не престајући
при томе да буду аутентични носиоци хришћанског Предања.
Као добар пример може послужити начин на који синоптича
ри приповедају приче Исусове, које – не мењајући суштинску
порук у – прилагођавају конкретном свет у у ком живе и хри
шћанским заједницама којима посвећују своја дела:
1) Код Мк је већина прича везана за природу. Код Мт у
средишту стоји сам човек, док природа остаје у позадини.
Свет који доминира у причама Лк је урбани свет.
2) У својим причама Мт претерује у оријенталном маниру
(деспотски цар, мноштво робова, огромне суме новца). Лк је
у одговарајућим описима скромнији и самим тим реалистич
нији. Његови богаташи су ситни поседници (Лк 16, 1сс).
3) Стилско средство контраста примењује се на различите
начине. Мт ствари поставља црно-бело, док Лк, користећи кон
трасте, посвећује пажњу стварним индивидуама, карактеришу
ћи их у мери у којој то одговара крајњем циљу приповести.
4) Мт највише користи алегорију, Лк врло мало (углавном
оно што преузима из ЛкS). Код Лк је приметније непосредно
интересовање за ствар текста (приче), док значење долази са
мо по себи.
5) Паренетски елемент у причама је различито заступљен:
приче код Мк 4 не говоре толико о човек у, колико о Божијем
спасењском деловању. Код Мт има мало паренетских елеме
ната, док је код Лк паренеза најзаступљенија.
На овим, уопштено изложеним примерима може се при
метити да синоптички проблем није само један историјскостатистички проблем, већ да он отвара видике за адекватније
разумевање текста. Текстове треба узети озбиљно у свет у у
коме настају, како у окружењу тако и у литерарном захват у.
Херменеутички је синоптичко истраживање од несагледиве
важности, нарочито при пок ушају установљавања времена и
места настанка еванђелских текстова, као и теолошких акце
ната код појединих еванђелиста.
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9.2. Q – Извор изрека (Logienquelle)
Реконструисани текст Q: J. M. Robinson, P. Hoffmann, J. S. Kloppen
borg, The Critical Edition of Q. Synopsis including the Gospels of Mattew
and Luke, Mark and Thomas with English, German and French Transla
tions of Q and Thomas, Peeters, 2000.
A. Weiser, Theologie des Neuen Testaments II: Die Theologie der Evange
lien, Stuttgart, 1993; J. S. V. Kloppenborg, Excavating Q: The History and
Setting of the Sayings Gospel, Minneapolis, 2000.

Приликом разраде синоптичког питања већ је било речи о до
кумент у Q (Logienquelle). На самом почетк у треба поменути
да тематика везана за Q данас представља широко поље за ис
траживање и, за разлик у од многих новозаветних тема које се
данас сматрају мање-више обрађенима, на пољу истраживања
Q мог у се у будућности очекивати нова научна достигнућа.
Q је ознака (тако Вернле [Wernle, 1899]; Вајс [Weiss, 1892])
којом је пок ушано да се ближе одреди заједничка грађа Мт и
Лк независна од Мк. Претпостављени садржај Q-док умента
могао би се грубо приказати на следећи начин:
1) Јован Крститељ, (крштење) и кушање Христа (Лк 3 || Мт 3)
2) Програмски говор (Лк 6 || Мт 5–7)
3) Капетан из Капернаум
 а (Лк 7 || Мт 8)
4) Исус и Јован Крститељ (Лк 7 || Мт 11)
5) Следовање и послање (Лк 9 || Мт 10)
6) Молитва (Лк 11 || Мт 6)
7) Сукоб са Израилом (Лк 11 || Мт 12; 23)
(Велзевул; знаци; против Фарисеја)

8) Исповедање (Лк 12 || Мт 10)
9) Бриге и сак упљање блага (Лк 12 || Мт 6)
10) Позив на будност (Лк 12 || Мт 24)
11) Два поређења (Лк 13 || Мт 13) (зрно горушичино; квасац)
12) Два пута (Лк 13 || Мт passim)
13) Помешане приче и изреке (Лк 15–17 || Мт passim)
(овца; гозба; тражити – наћи; растава; опроштај...)

14) Есхатолошки говор (Лк 17; 22, 28–30 || Мт 24)
15) Прича о талантима односно сребрњацима (Лк 19 || Мт 25)
Када је реч о рецепцији Q-док умента од стрaне Мт и Лк, по
стоји једно утврђено правило: Матеј је сачувао изворни реч
ник Q, док је Лука сачувао изворни редослед Q.

173

Предраг Драгутиновић

9.2.1. Основе карактеристике Q
Хипотетични док умент Quelle („извор“), који су Мт и Лк ко
ристили независно један од другог, био им је приступачан у
писаној форми, на грчком језик у. Претпоставља се да је Q из
ворно настао на арамејском језик у, али евент уални арамејски
слојеви не мог у се реконструисати. О постојању писаног грч
ког Q-предлошка и његовом коришћењу од стране Мт и Лк
сведоче следећи литерарни налази:
1) Мт и Лк показуј у упадљиву сагласност у грчком во
кабулару;
2) Релативно мала одс тупања у редоследу грађе кој у
преузимај у Мт и Лк;
3) Дупла предања која су препознатљива или у јасно уоч
љивим дублетима (Мт и Лк нуде и Мк верзију и Q верзију јед
не изреке, нпр. Мк 8, 38 || Мт 16, 27 и Лк 9, 26; Q || Mт 10, 33
и Лк 12, 9) или у дублетима који се мог у реконструисати из
поређења Мк и Мт || Лк (нпр. горушичино зрно Мк 4, 30–32 и
(Q) Мт 13, 31с || Лк 13, 18с).
Док умент Q је вероватно био подложан сталном проце
су раста. Текст се вероватно развијао од збирке белешки ка
заокруженијим текстуалним целинама, нпр. прича о кушању
Исуса и епизода са капетаном из Капернаума су вероватно
касније придодате. У складу са модификацијом хипотезе два
извора претпоставља се да су еванђелисти користили две
различите верзије Q (QMт и QЛк у нешто проширеној верзији),
нпр. Лк 12, 32 || Мт 6, 34, затим Лк 6, 24–26 или апофтегма Лк
9, 61 недостају код Мт, при чему се не би рекло да су плод Лу
киног редакторског захвата.
Q не садржи за канонска еванђеља тако карактеристич
не литерарне елементе, као на пример рођење Исусово или
страдање на крсту. Садржај док умента чине скоро искључиво
изреке тј. говори Исусови. Изузеци су само кушање Исусо
во, капернаумски капетан и мешавина чуда и апофтегми. Тако
се о Q може говорити као о збирци изрека, при чему је још
увек спорно да ли се ради о примарно поучној збирци (попут
Исуса сина Сираховог или хеленистичке „гномологије“, нпр.
Епик урове, или пак попут Томиног Еванђеља), или се ради о
једној врсти пророчке књиге.
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9.2.2. Место и време настанка, теолошке тенденције
Q је по свој прилици настао у Палестини, а почеци његовог
настајања могу се датирати око 40. године. Текст одаје напете
односе између хришћана и фарисеја писмозналаца. Предања
сачувана у Q сак упљали су највероватније палестински путују
ћи мисионари. То су били они хришћани који су, одабирајући
мисионарски начин живота, могли консеквентно да живе ра
дикалним етосом одрицања од дома, породице, имања и права
на самоодбрану (уп. Q у Лк 9, 58; 14, 26; 9, 60; 12, 51–53; 6, 20сс;
12, 22сс). Исти мисионари учинили су да Q постане познат и
изван Палестине (Лк), најкасније после Јудејског рата (70).
Примарна намера сак упљача изрека Исусових је свакако
било очување и даље традирање онога што је говорио Исус.
Христологија је концентрисана на Сина човечијег. Приметан
је жесток сукоб са неверујућим Израилом (суд, „род овај“).
Постоји изразита тежња ка бескомпромисном следовању
Исусу и практиковању радикалног етоса. У основи је уочљив
позитиван однос према Тори и нема назнака програмске ми
сије међу многобошцима.

9.3. Еванђеље по Марку
Патристичка егзегеза: Виктор, презвитер Антиохијски, у Cramer,
Catenae, I, 261–447; Теофилакт, MPG 123, 488–681.
EKK 2, 1–2: J. Gnilka, 1978–1979.
AncB 27: C. S. Mann, 1986.
AncB 27–27A: J. Markus, 2002, 2009.

Литерарна структ ура текста:
1, 1–15		
1, 16 – 8, 26
2, 1 – 3, 6
4, 1–34
4, 35 – 5, 41
7, 1–23
8, 27 – 10, 52
8, 27 – 9, 29
		
9, 30 – 10, 31

Почетак еванђеља (наслов, Јован Крститељ и Исус)
Исусово деловање и учење у Галилеји
Дискусије
Параболе
Чуда
Спор о чистоћи
Исусов пут у Јерусалим
Петрово исповедање, прва најава страдања,
преображење
Друга најава страдања, следовање Исусу
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10, 32 – 52
11–13		
11–12		
13		
14–16		

Трећа најава страдања, следовање Исусу
Сукоби у Јерусалиму
Улазак у Јерусалим, чишћење храма, дискусије
Есхатолошки говор
Страдање и васкрсење

Еванђеље по Марку, најстарије еванђеље у корпусу канонског
Четвороеванђеља, је анониман спис, тј. не садржи име ауто
ра. У Мк 1, 1 целок упни текст који следи подводи се под појам
„еванђеље“ (ἐυαγγέλιον). Оно је приповест о Исусовом живо
ту, смрти на крсту и васкрсењу. Текст личи на античк у био
графију, али недостају важни елементи који констит уишу ову
књижевну врсту (рођење, детињство, школовање итд.). Еван
ђеље по Марку такође поседује елементе јудејског биограф
ског предања, тј. елементе из живота пророка (Vitae). Текст
не садржи директне податке о реципијентима. На основу об
јашњавања рит уалних прописа (Мк 7, 3с; 14, 12; 15, 42) може се
закључити да се ради о хришћанима из незнабоштва.
Еванђелист Марко први пут у историји пише један текст
који треба схватити као Еванђеље. Појаву личности Исуса
Христа на историјској сцени човечанства треба схватити као
„Благ у вест“, „Еванђеље“ (уп. пре Мк 1Кор 15, 1с и Рим 1, 1).
Марко под „Еванђељем“ разуме како Благ у вест о Исусу, тј. о
томе шта је Бог учинио путем његове смрти и васкрсења, та
ко и Благ у вест коју сам Исус проповеда (Мк 1, 14). Именица
„ἐυαγγέλιον“ била је одомаћена у култ у римског цезара (увек у
множини, „τὰ ἐυαγγέλια“), и означавала је благ у вест о рођењу,
ступању на власт и победама римских цезара. У Марково вре
ме, „еванђеље“ о проглашењу Веспазијана за цезара (68) про
кламовано је у многим деловима Римске империје (уп. Јосиф
Флавије, Bell IV, 11, 5):
„Тек што је дошао Веспазијан у Александрију, стигоше из Рима
радосне вести (τὰ ἐυαγγέλια). А у Александрију су били дошли по
сланици из свих крајева васељене да му пожеле срећу, која је сада
била његова“.

Поставља се питање да ли Марко назива свој спис еванђељем
у жељи да понуди једно „антиеванђеље“ успону Флавијеваца.
Можда је Марко на тај начин хтео да сигнализује хришћанима
да је прави и истински цар коме се треба клањати васкрсли
Исус, а не римски цезар.
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Еванђеље по Марку може се, на основу географских од
редница (Галилеја, пут за Јерусалим, Јерусалим), поделити на
следеће литерарне целине:
1) У пролог у (Мк 1, 1–15) порука и носилац поруке уводе се
из перспективе историје спасења: Јован Крститељ је претеча
Исуса који долази, како је најављено код пророка Исаије (Мк
1, 1с, 15). Реципијенти Еванђеља по Марку, за разлик у од фи
гура у приповести (изузев демонā), знају од самог почетка те
олошки идентитет Исуса Христа који је Син Божији (Мк 1, 1,
11). Исусов идентитет долази до пуног изражаја у ток у припо
вести (уп. Мк 9, 7, 9; 15, 39). Места где се помиње Син Божији
(Мк 1, 1, 11; 9, 7; [14, 61]; 15, 39) предствљају кључна христоло
шка места овог еванђеља.
2) У првој наративној текстуалној целини Мк 1, 16 – 8, 26
Исус, окружен ученицима, делује најпре у Капернауму (Мк 1,
21–34), потом широм Галилеје, са једним „излетом“ у области
насељене незнабошцима (уп. Мк 7, 21–34; можда 5, 1–20). По
ред ове, географске одреднице, може се разликовати низ тео
лошких перспектива:
а) Садржај Исусове проповеди је Царство Божије, ко
је најпре делимично долази до изражаја у чудима која чини
Исус. Чуда играју изузетно важну улог у. Еванђелист припо
веда о чак 18 чуда Христових, док у три кратка сумарија (Мк
1, 32–34; 3, 7–12; 6, 53–56) помиње друга бројна чуда која је
чинио. С друге стране, највећи број чуда, тачније њих 15, као
и сва три поменута сумарија, налазе се у првом делу еванђеља
(Мк 1, 16 – 8, 27). Имајући у виду ова два литерарна елемента,
може се констатовати да се чуда Сина Божијег налазе у среди
шту наративне теологије Еванђеља по Марку.
б) Исус је у сталној напетости и сукобима са јудејским
ауторитетима, што неповратно води у смрт (Мк 2, 1 – 3, 6). Он
се налази у сталним спорењима са верским ауторитетима, по
питању суботе, поста и других верских пракси у јудаизму.
в) Исусова личност уноси раздор и недоумице: њего
ви најближи (Мк 3, 20с; 6, 1–6) и јудејски ауторитети (Мк 3,
22–30) га одбацују, али се око њега формира нова заједница
(Мк 3, 13–19, 31–35). Као последица овог стања, у Мк 4, 1–34
долази до разликовања између „оних напољу“ и „вас“ (Мк 4,
10–12), као израз Божије воље.
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г) У овом процесу посебну улог у играју ученици – Два
наесторица изабраних, који су од Исуса овлашћени да пропо
ведају и чине чуда (Мк 3, 13–16; 6, 7–13, 30; уп. такође 9, 14–29).
Они, иако су његови непосредни следбеници и сведоци њего
вих несвакидашњих дела, не разумеју Исусов теолошки иден
титет (Мк 4, 41; 6, 52; 8, 14–21). Тек после исцељења слепог у
Мк 8, 22–26 открива се у 8, 29 да је Исус Месија.
3) У Мк 8, 27 – 10, 52 Исус, заједно са ученицима, пут ује у
Јерусалим (уп. Мк 8, 27; 9, 33с; 10, 17, 52). У оквиру ове географ
ске перспективе пројављују се и следећи теолошки аспекти:
а) На почетк у овог дела долази до новог неразумевања
од стране ученика, које се овај пут односи на смрт и васкрсе
ње и оперише термином „Син човечији“.
б) Овај део еванђеља структ уриран је путем три најаве
страдања и васкрсења Сина човечијег (Мк 8, 31; 9, 30; 10, 33с).
После сваке од ове три најаве следи неразумевање од стране
ученика, на које се овај пут надовезује опширно поучавање о
претпоставкама и захтевима следовања Исусу. Овакав при
каз ученика транспарентан је за живот постваскрсне заједни
це, којој је еванђеље и упућено.
в) Приповест о преображењу Христовом (Мк 9, 2–10)
представља тумачење 9, 1: васкрсли Исус је манифестација ре
ализованог Царства Божијег, што у теолошком смислу пред
ставља персонализацију тј. христологизацију Царства Божијег.
г) На прелазу из другог у трећи део налази се (као,
уосталом, и на прелазу из првог у други) исцељење слепог,
што је свакако намерни литерарни поступак којим се јасно
уоквирују наративне целине.
Исцељења слепих играју важну структ уралну улог у. Мк 8,
22–26 маркира прелаз у велик у литерарну целину Мк 8, 27 –
10, 45, која се и завршава исцељењем слепог (Мк 10, 46–52).
Ова исцељења слепих (отварања очију) кореспондирају са не
разумевањем и слепилом ученика и народа. Прва прича о ис
цељењу слепог следи непосредно после Исусовог обраћања
ученицима који не разумеју његову опомену из 8, 16: „Имајући
очи, зар не видите?..“ (Мк 8, 18). Њихово неразумевање готово
да их изједначава са онима који су „напољу“ (Мк 4, 12). Друго
исцељење које уоквирује пут за Јерусалим (Мк 10, 46–52) је
исцељење слепог Вартимеја, сина Тимејевог. Слепи Вартимеј
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у Исусу препознаје оно што не мог у ни ученици, нити народ
који га назива Назарећанином. Насупрот њима, Вартимеј га
назива Сином Давидовим, дакле препознаје његово месијан
ско послање. Исус га исцељује, а он „одмах прогледа и отиде
путем за Исусом“ (Мк 10, 52). Вартимејево следовање Исусу
на његовом пут у има код Марка много дубљу димензију од
простог кретања: Исусов пут је, наиме, пут за Јерусалим, пут
ка крсту. Прихватајући ову судбину, Вартимеј се показује као
ученик коме је повратак вида донео богопознање које прева
зилази знање ученика и народа.
4) Текстуална целина Мк 11, 54 – 15, 41: Исус и ученици се
налазе у Јерусалиму, месту где ће Исус бити неповратно одба
чен од стране јерусалимских верских ауторитета (уп. Мк 11, 18;
12, 12; 14, 1с; раније 3, 22!) и народа (15, 11сс). У оквиру ове гео
графске локализације пројављују се следећи теолошки аспекти:
а) Долази до серије дискусија са јудејским религијским
групама у трему храма (Мк 11, 1–26; 11, 27 – 12, 37).
б) У погледу будућег разорења јерусалимског храма
Исус поучава ученике у једном дужем говору о неопходном
разликовању знакова који се доводе у везу са доласком Сина
човечијег: са једне стране катастрофе (Мк 13, 5–23), са друге
стране космички знаци (Мк 13, 24–27). Међутим, тај дан ће
доћи изненада и препоручује се будност (Мк 13, 36–37).
в) Исусови последњи дани и страдање на крсту у Јеру
салиму (Мк 14, 1сс) приказани су на основу бројања дана и,
коначно, сати.
5) Епилог: описује се сахрана Исусова од стране Јосифа
из Ариматеје (Мк 15, 43–47) и долазак три жене – очигледно
једине преостале од свих ученика – на гроб у недељно јутро
(Мк 16, 1–4), где им се саопштава порука о васкрсењу од стра
не анђела (Мк 16, 5–8), а не од самог Исуса, као што је случај
код осталих еванђеља.
Еванђеље по Марку карактеристично је по христолошкоеклисиолошкој метатеорији тзв. „месијанске тајне“, која до
данас није изг убила на акт уелности. Теолошки пројекат „ме
сијанске тајне“ уткан је у наративно ткиво Еванђеља по Марку
на следећи начин:
1) Од самог почетка идентификован као „Син Божији“
(Мк 1, 1), Исус се као такав може препознати само ако њего

179

Предраг Драгутиновић

во страдање на крсту (Мк 15, 39) остане саставни део њего
вог идентитета: Исусово страдање не сме бити заборављено,
нити посматрано само у светлу његовог васкрсења. Ову пер
спективу смрти и васкрсења Исусовог, која примарно опери
ше са христолошким термином „Син човечији“, треба пове
зати и са чудима које је Исус чинио (исцељивање болесних,
изгоњење демона и сл.) и све заједно сагледати као акт епифа
није. Последње се у Мк 8, 29 подводи под појам „Месије“, ко
ји је иначе редак у Еванђељу по Марку. Овом, христолошком
аспект у „месијанске тајне“ одговара и еклисиолошки аспект:
од забране објављивања Исусовог идентитета у 8, 27–29, које
се доводи у везу са претходним неразумевањем ученика, сле
ди поучавање ученика, дакле нешто што се до 8, 27–29 није
догађало. Од 8, 27–29 ученици и даље не разум
 еју, али их овај
пут – дакле, после Петровог исповедања и препознавања Ме
сије – Исус поучава о ономе што јесте и што ће се десити.
2) Постоје четири елемента наведене метатеорије:
а) Исус забрањује демонима, који препознају његов
идентитет у контексту егзорцизма, да објављују то што су
схватили (Мк 1, 25; 3, 12);
б) Исус забрањује исцељенима да говоре о њему као ис
целитељу (Мк 1, 44; 5, 43; 7, 36; 8, 26), мада се ова забрана не
поштује увек (Мк 1, 45; 7, 36);
в) Исус забрањује и ученицима да износе своја сазнања о
његовом идентитету (уп. Мк 8, 30; 9, 9), при чему су обе забра
не привременог карактера (експлицитно у 9, 9!). Тек после смр
ти (уп. Мк 10, 45; 14, 24) и васкрсења могуће је интегрално разу
мевање онога што изражавају титуле „Месија“ и „Син Божији“;
г) Ученици се увек изнова приказују како не разумеју
Исусов теолошки идентитет (уп. Мк 4, 41; 6, 52; 8, 14–21). По
сле 8, 27–29 ово неразумевање се тиче смрти и васкрсења (уп.
Мк 8, 32с; 9, 32; 10, 32; уп. такође 9, 10).
У текст Еванђеља по Марку интегрисане су, свакако, ста
рије традиције и предања о Исусу. Данашња новозаветна на
ука је много опрезнија при разликовању традиционалних и
редакционалних елемената у тексту него што је то раније био
случај. Генерално се сматра да је Марко у свој текст интегри
сао усмена предања, попут мањих приповести о Исусу које
су у почетк у цирк улисале неуоквирено, тј. без временских и
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просторних одредница. Сматра се да су ова усмена предања
у време састављања еванђеља цирк улисала на грчком језик у.
Надаље се претпоставља да је Марко поседовао један писме
ни предложак историје страдања: Мк 14–16 представља једи
ну дуж у кохерентну текстуалну целину у еванђељу и поседује
доста додирних тачака са историјом страдања у Еванђељу по
Јовану. Претпоставља се, такође, да је Марко имао на распо
лагању мање писане текстуалне целине, тј. тематске збирке,
нпр. дискусије са противницима (гл. 2–3), параболе (гл. 4),
приче о чудима (гл. 4–5; 6), „правила за заједницу“ (гл. 10). И
есхатолошки говор (гл. 13) је могао већ пре Марка постојати
у некој писаној форми (нпр. Мк 13, 14 је можда рефлексија на
Калиг улину намеру – око 40. год. – да постави своју стат уу у
јерусалимски храм).
У погледу интегритета текста, у данашњој новозаветној
науци једногласно се сматра да је завршетак Еванђеља по
Марку 16, 9–20 сек ундарни додатак који се може датирати у
II век. Очигледно је да текст 16, 9–20 претпоставља постојање
Лк и Мт. Такође, Мк 16, 9–20 недостаје у значајним рукописи
ма, попут Синајског и Ватиканског кодекса. Постоји, такође,
и једна друга верзија завршетка Еванђеља по Марку, тзв. кра
ћи крај (уп. критички апарат код Nestle-Aland). Поред унутра
шњег, текстуалног арг умента (Мк 16, 9–20 познаје Мк и Лк), и
спољашњег арг умента (рукописна сведочанства), који говоре
против аутентичности завршетка Еванђеља по Марку, кључ
ни арг умент је тај да Матеј и Лука, који интензивно користе
Марка као извор, у својим причама о васкрсењу не користе
подлог у која би указивала на Марка. Њима је Мк 16, 9–20
очигледно био непознат. Марко, дакле, завршава своје Еван
ђеље речима 16, 8: „ἐφοβοῦντο γάρ“. То је врло необичан крај.
Да ли је еванђелист намерно желео да на тај начин закључи
своје дело (литерарни захват који се назива „open end“), или
су га неке друге околности спречиле да заврши своје еванђе
ље (уп. Мк 14, 28, где се наговештавају постваскрсна јављања),
остаје отворено питање.
У сваком случају, сам крај Еванђеља по Марку предста
вља врло пажљиво укомпоновану литерарну целину. Често се
каже да се Еванђеље по Марку завршава „празним гробом“.
Међутим, ово није потпуно тачно. Гроб је празан у смислу да
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Исус није у њему, али гроб није празан утолико што се у њему
налази загонетни младић који саопштава присутним женама
порук у васкрсења (Мк 16, 5). Најпре је потребно нагласити да
се у Еванђељу по Марку особа у празном гробу назива изри
чито младићем („νεανίσκος“). Овај младић је тек код Матеја
постао „анђео“ који је сишао са неба, одвалио камен од гроба
и седео на њему (Мт 28, 2), код Луке су то „два мушкарца“ (Лк
24, 4: „ἄνδρες δύο“), док Јован говори да је Марија видела „два
анђела“ (Јн 20, 12: „δύο ἀγγέλους“). Међутим, Марко изричито
и намерно говори о младићу, јер да је хтео да наведе анђела, то
би и учинио, с обзиром да пет пута у свом еванђељу говори о
анђелима. Многи истраживачи сматрају да младић из празног
гроба представља инклузију у односу на загонетног младића
који побегао у моменту Христовог заробљавања од стране
римских војника (уп. Мк 14, 51–52): обојица су анонимни и за
обојицу се користи реч „νεανίσκος“. У оба случаја нарочит акц
енат се ставља на њихову одећу: први младић је био огрнут
(„περιβεβλημένος“) платном по голом телу, док је други био ог
рнут („περιβεβλημένος“) белом хаљином. У целом еванђељу Ма
рко само на ова два места користи глагол „περιβάλλω“. Одећа
свакако има своју симболику: огрнутост платном („σινδόνα“)
нагог тела, односно бела хаљина („στολή λευκή“) симболишу
почетак страдања када младић бежи, односно радосну поруку
васкрсења коју саопштава женама. Младић у празном гробу
такође може да садржи евхаристијску симболику: он је арх
итип новокрштених хришћана. Кандидати за крштење најч
ешће су носили одећу све до баптистерујума, потом су наги
погружавани у воду (симболика смрти Исусове), да би по изл
аску из воде облачили белу одећу (симболика васкрсења Ис
усовог). У приповести Еванђеља по Марку младић који бежи
у моменту почетка страдања Христовог може представљати
агонију онога који одлучује да се крсти и његово суочавање са
крсним путем на ком треба да следује Исусу, док младић који
седи у гробу, са десне стране, представља спознање велича
нственог дела Божијег, васкрсења Христовог у ком је позван
да учествује. У том смислу би порука коју младић упућује жен
ама: „Идите и кажите ученицима његовим и Петру да ће пред
вама отићи у Галилеју; тамо ћете га видети, као што вам рече“
(Мк 16, 7) била порука упућена сваком читао
 цу да се врати у
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Галилеју, дакле у свет Маркове еванђелске приповести и да
се наново сусретне са Христом, оним што је он чинио и учио,
али овога пута у светлу васкрсења.
По сведочанству Папија Јерапољског, који се, пак, позива
на „презвитера Јована“, писац најстаријег еванђеља је Марко,
пратилац и тумач апостола Петра (код Евсевије, ЦИ III, 39, 15).
Овај податак упућује на Рим као место настанка. Марко који
се помиње можда је Јован звани Марко из Јерусалима (Флм
24; Дап 12, 12, 25; 1Пет 5, 13). Проблем је у томе што писац Ева
нђеља по Марку не познаје баш најбоље географију Палест
ине (Мк 7, 31; 11, 1; уп. такође Мк 5, 1с, где се наводи да се
Гераса налази на Генисаретском језеру [код Мк „мору“], а она
је у ствари 55 km јужно од њега), као што историјски тешко
замисливе сцене Мк 6, 17сс и 2, 15–17 указују да се тешко може
радити о некадашњем палестинском Јеврејину. Није искључ
ено да је писац еванђеља неки други Марко. Писац се, уост
алом, не позива на сопствени апостолски ауторитет, а и име
Марко је било веома распрострањено у античком свету. Из
текста није јасно да ли је писац био хришћанин из многоб
оштва, на шта указују опширни и дистанцирајући описи јуде
јских обичаја (уп. Мк 7, 3с), или хришћанин из јудејства, на
шта указују многобројни арамеизми (нпр. Мк 3, 17; 5, 41; 7, 11;
15, 34). У сваком случају, директни адресати су претежно хр
ишћани из незнабоштва (уп. Мк 7, 3с; уп. 5, 41; 7, 34; 15, 34).
Постоје покушаји раног датирања еванђеља, око 40. год
ине, и то на основу Мк 13, 14 („βδέληγμα τῆς ἐρημωσέως“), што
се доводи у везу са Калигулином намером да постави своју
статуу у јерусалимски храм (Јосиф Флавије, Bell II, 10, 1–5).
Ово место се вероватно односи на поменути догађај, али као
такво представља старије предање (синоптичка апокалипса,
Мк 13) које је интегрисано у касније настали текст еванђеља.
Традиција древне Цркве датира Еванђеље по Марку у време
Петровог живота или пак непосредно после његове смрти
(око 64). Еванђеље претпоставља да је хришћанска мисија у
пуном замаху (Мк 13, 10; 14, 9), и поштовање или непоштов
ање јудејске Торе не представља проблем. Мк 13, 7, 14 указује
на период Јудејског рата (66–70). Нејасно је само да ли је храм
већ разорен (70), или је то догађај који следи (уп. Мк 13, 2,
14–19; 15, 28; 12, 9). Еванђеље по Марку се, дакле, датира неп
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осредно пре или после 70. године. Место настанка није лако
утврдити: традиција древне Цркве наводи Рим (повезивање
са Петром, „Вавилон“, уп. 1Пет 5, 13; 10 латинизама, уп. Мк 12,
42; 15, 6 и др, мада постоје и 21 лексикални арамеизам), међ
утим постоји и теза да је еванђеље написано у Сирији. Као
ударни аргумент против Рима а у прилог Сирије, наводи се
Мк 12, 42, где се најмања новчана јединица у Риму quadrans
поистовећује са две још мање (две лепте!), што указује на ир
одијански начин прављења новца на Истоку, док се латин
изми објашњавају техничким терминима римске војске која
је била присутна на просторима Сирије.

9.4. Еванђеље по Матеју
Патристичка егзегеза: Ориген, ВЕПЕΣ 13–14 (1957/58); Јефрем
Сирин, SC 121 (1966); Јован Златоуст, MPG 57–58, ЕПЕ 36, 38, 39, 42
(1978/79); Теодор Мопсуестијски, MPG 66, 705–715 (фрагменти);
Кирил Александријски, MPG 72, 365–474; Теофилакт, MPG 123, 144–
488; Cramer, Catenae I, 1–257; J. Reuss, Matthäus-Kommentare aus der
griechischen Kirche, Berlin, 1957 (критичко издање отачких тумачења
Еванђеља по Матеју од Аполинарија Лаодикијског до Фотија којих
нема у Cramer, Catenae).
EKK 1, 1–4: U. Luz (1985), 21992, 1990, 1997, 2002.
AncB 26: W. F. Albright – C. S. Mann, 1995.

Литерарна структура текста:
1, 1 – 4, 16		
Предисторија
4, 17 – 11, 30		
Исусово деловање у Израилу
5–7			
Говор на гори
8–9			Ч
уда
10			
Говор послања
12, 1 – 16, 20		
Сукоби са израилским ауторитетима
12			
Дискусија
13			
Говор у параболама
16, 21 – 20, 34		
Исусово деловање у заједници
18			
Говор заједници
21–25			
Исусови сукоби са Израилом у Јерусалиму
23			
Говор против писмозналаца и фарисеја
24–25			
Есхатолошки говор
26–28			
Страдање и васкрсење
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Еванђеље по Матеју, које се у књижевном погледу налази под
утицајем старозаветне историографије (пут народа Божи
јег од Израила до Цркве), представља пок ушај систематског
приказа предања о Исусу. Ова тежња ка систематизацији мо
же се верификовати на два литерарна феномена:
1) Пет говора структ уришу целок упну приповест: говор
на гори (гл. 5–7), говор послања (гл. 10), говор у параболама
(гл. 13), говор заједници (гл. 18) и есхатолошки говор (гл. 24–
25). У њима су интегрисане и обрађене Исусове изреке. Сви
ови говори завршавају се формално истим (редакционалним)
закључним речима: „καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς“.
2) Исус Христос се представља као Месија на основу ње
говог учења (гл. 5–7) и чудā (гл. 8–9). Овде се појављују стихо
ви (Мт 4, 23с и 9, 35) који уоквирују текст.
Поред тога што тежи да систематизује предања (писмена и
усмена) о Исусу, следећа карактеристика Еванђеља по Матеју
је да је Исусово послање и послање његових ученика најпре
ограничено на Израил (уп. Мт 10, 5с, 23; 15, 24), што се радикал
но мења у постваскрсној перспективи (уп. Мт 28, 19), када се
у порук у Еванђеља укључују сви народи. Ово је тема која про
жима целок упно еванђеље, пошто се већ у почетк у најављује
универзална хришћанска мисија (уп. жене које нису Јеврејке
Мт 1, 3–6; мудраци са истока Мт 2, 2) и учешће незнабожаца у
тајни спасења (нпр. Мт 8, 8. 11с). Ова перспектива повезана је
са континуираним сукобима израелских верских ауторитета
са Исусом. На тај начин Израил губи статус народа Божијег
(уп. гл. 21–23; Мт 27, 25!; уп. такође 8, 11с; 21, 43; 22, 9).
Надаље, Еванђеље по Матеју поставља личност Исуса
Христа на хоризонт испуњења обећања која су у прошлости
дата Израилу. Постоји 11 тзв. рефлексивних цитата (Reflexi
onszitate) или цитата испуњења (Erfühlungszitate), који на раз
личитим станицама Исусовог живота показују да се у Писму
Израила посведочена обећања испуњавају у једном конкрет
ном догађају описаном у еванђељу. Исус се ставља у контекст
јудејске теологије и историје још у пролог у, при чему се његов
теолошки идентитет разјашњава помоћу његове породичне
историје (потомак Аврамов и Давидов, рођен у Витлејему) и
личног порекла (безгрешно рођење, дакле од самог Бога дата
егзистенција, уп. такође инклузију Мт 1, 23; 28, 20 – „Еману
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ил“). Христова беседа на гори (Мт 5, 1), за разлик у од Лукине
беседе у пољу (Лк 6, 17), служи да представи Христа као новог
Мојсија који се обраћа са горе.
Најзначајнија контекстуализација Исусове личности у ју
дејску теологију и историју одвија се путем његовог односа
према Тори и израилским (конк урентним) тумачима исте.
Исус се представља као ауторитативни учитељ Торе, коју он
схвата као израз Божије воље подложан тумачењу, тако да у
његовом сопственом приступу Тори долази како до њеног
заоштравања и радикализовања, тако и до њеног превази
лажења (уп. шест антитеза Мт 5, 21–48 као конкретизацију, у
поређењу са „писмозналцима и фарисејима“, боље [или веће]
правде у којој се огледа испуњење Торе , Мт 5, 17–20; 5, 48).
Коначно, од пророка посведочена и од Исуса ученицима про
тумачена воља Божија (Мт 28, 19с) јесте љубав према Бог у и
према ближњем (Мт 7, 12; 22, 37–40): Исус је, у ствари, ре
презент Торе у људском обличју (уп. његов говор о „јарму“,
Мт 11, 28–30) и њених етичко-универзалних аспеката. Међу
тим, управо овај Исусов став релативизује и наново структ у
рише јудејску теологију: предање о Исусу постаје референтан
оквир за библијско предање.
Захтев за делима вере, дакле за практичном пројавом ве
ре у делима љубави, посебно се наглашава путем мотива на
граде и казне. Дела вере су одлучујући критеријум за припад
ност „Царству Божијем“, које долази са Исусом као коначним
судијом (уп. гл. 25).
У супротности са непослушним Израилом налази се Цр
ква, која обухвата и Јевреје и незнабошце (уп. Мт 13, 24–30,
36–43, 47–50 – „corpus permixtum“). Еванђеље по Матеју у
целини представља изсвестан акт литерарног „разрачунава
ња“ са Израилом, при чему остаје нејасно да ли се ауторова
заједница већ дуже време налази у процесу разилажења са
Израилом или су сукоби и теолошке расправе акт уелна ствар
у тренутк у писања еванђеља.
У погледу извора и традиција које Матеј интегрише у свој
текст, релевантна је хипотеза два извора. Мт статистички са
држи око 50% Мк-материјала, око 20% Q, и 30% посебног из
вора (S), који је вероватно био усмен. Из посебног извора су
преузети тзв. „рефлексивни цитати“, који су првобитно веро
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ватно били сак упљени у једну збирк у (testimomium), и који
се по текстуалној форми разлик ују од других старозаветних
цитата у Мт. Начин на који Матеј компонује свој материјал
карактеристичан је по томе што он реципиране предлошке
повезује у нове литерарне целине: Мт 10 повезује „говор по
слања“ Мк-материјала (Мк 6, 7–10) и Q (уп. Лк 10, 1–16) у је
дан говор. У Мт 5–7; 8–9; 10–12 то је заступљено у тој мери да
Матеј увек изнова деконструише Марков редослед перикопа
(од Мт 14 поново следи Мк у редоследу). Тако формира гла
ве 8–9, од Мк–материјала, Q и S, у једну текстуалну целину
која садржи 10 приказа чуда. Са друге стране, говор на гори
(5–7) поставља на известан начин у Мк-редослед, наиме из
међу Мк 1, 21 (уп. Мт 4, 13, 23) и Мк 1, 22 (= Мт 7, 28с). Колико
је то мог уће препознати, Матеј, за разлик у од Луке, готово
да не уноси измене у језик и речник Извора изрека. Колико
му је било стало до Исусових изрека најбоље показује то што
он, користећи изворе, сам ствара дублете изрека (гл. 8–10 из
Мк–материјала, 5–9 из Q-материјала, 2 из S; уп. нпр. Мт 3, 2б
|| 4, 17б; Мт 5, 13 || 18, 8 [Мк]; Мт 3, 10б || 7, 19 [Q]). Са наратив
ним материјалом (из Мк) Матеј поступа слободније. У приче
о чудима често уноси мотив вере, тј. веру као захтев од оно
га који тражи помоћ. Матеј ослабљује Марков мотив ученич
ког неразумевања и ученике представља углавном као узоре
верујућих, што се дâ верификовати тиме што ученици Исуса
ословљавају са „Господе“, док га друге фиг уре из приповести
ословљавају са „Учитељу“.
Литерарни интегритет Еванђеља по Матеју није оспораван.
Као време настанка наводи се углавном период после 70.
године (после разорења Јерусалима, уп. Мт 22, 7, и свакако по
сле Мк), најчешће 75–95. Спорно је да ли се синагогална казна
којој могу бити изложени ученици (Мт 10, 17; 23, 34) може узети
као параметар за датирање, у смислу да се овде налази „јеретич
ка клетва“ – клетва Назарећана (хришћана), која се појављује у
осамнаесточланој молитви јудејског Сабора у Јамни. Местом
настанка углавном се сматра Сирија (уп. Мт 4, 24), јер је на тим
просторима употреба овог еванђеља рано посведочена (Дида
хи, Игнатије Богоносац), конкретније Антиохија или Дамаск.
Еванђеље по Матеју је анониман спис – име аутора се не
налази у тексту. У односу на Мк 3, 18 долази до замене имена
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из Леви (Мк) у Матеј (Мт 10, 3; уп. Мт 9, 9). Најраније сведо
чанство, које се вероватно делимично базира на овој измени,
да се ради о апостолу Матеју из круга Дванаесторице, нуди
Папије (Фраг II, 16; уп. Евесевије, ЦИ III, 39, 16), који, позива
јући се на сведочанство „презвитера Јована“, тврди да је упра
во апостол Матеј написао еванђеље на јеврејском дијалект у
(арамејском). Међутим, ово Папијево сведочанство се углав
ном сматра непоузданим, и то из два разлога:
1) Матеј користи Марка и не одаје нигде у тексту да је био
очевидац догађаја које описује. Чак и за своју сопствену при
чу о призиву користи Марка (Мк 2, 14с) као извор, додајући
само своје сопствено име!
2) Еванђеље по Матеју је изворно написано на релативно
добром грчком језик у, а не на арамејском.
Писац Еванђеља по Матеју је јудеохришћанин који добро
влада грчким језиком. Он је можда био хришћански „писмозна
лац“ (Мт 13, 52; 23, 34). На његово јудејско наслеђе указују нај
пре целокупна теологија у Мт (схватање Торе, Мт 5, 17–20; 23,
23, 26), значај који приписује Старом завету, надовезивање на
Извор изрека (нарочито преузет мотив суда), коришћење јудеј
ских традиција. Није искључено да је аутор био припадник неке
хришћанске „школе писмозналаца“ која се интензивно бавила
проучавањем Старог завета и тражењем цитата који сведоче да
је Бог испунио обећања у личности Исуса Христа (уп. Мт 1, 22;
2, 15, 17, 23; 4, 14; 8, 17; 12, 17; 13, 35; 21, 4; 27, 9; уп. такође 26, 56). Ра
на рецепција Мт од стране апокрифних јудејских еванђеља (Ев
Наз, ЕвЕв) потврђује његову укорењеност у јудејску духовност.
Реципијенти Еванђеља по Матеју су јудеохришћани који
се налазе или су се налазили у процесу одвајања од Израила
(уп. дистанцирање од синагоге: њихова ≠ ваша синагога, Мт 4,
23; 9, 35): Израил је рекао коначно „не“ Исусу (Мт 27, 24с!; 10,
17; 23, 34). Спорно је да ли се Матејева заједница већ отворила
за мисију међу незнабошцима, или пак сáмо еванђеље жели да
је сензибилише и потакне на њу (уп. Мт 10, 5с; 28, 19с). Нада
ље, често позивање на вршење воље Божије под претњом суда
(уп. Мт 7, 21сс; 13, 36сс; 25, 31сс) може да буде сигнал извесне
маловерности и резигнације заједнице, која је са једне стране
изложена прогонима од синагоге, а са под утицајем „лажних
пророка“ (Мт 7, 15–20; 24, 10–13).
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9.5. Еванђеље по Луки
Патристичка егзегеза: Ориген, SC 87 (1982), BEΠΕΣ 15, 11–104; Ди
онисије Александријски, ΒΕΠΕΣ 17, 258–264 (фрагменти); Евсевије,
ВЕПЕΣ 23, 257–298; Теофилакт, MPG 123, 684–1125; Cramer, Catenae
II, 1–174; J. Reuss, Lukas-Kommentare aus der griechischen Kirche,
Berlin 1984.
EKK 3, 1–4: F. F. Bovon, 1989–2001, 2009.
AncB 28–28A: J. A. Fitzmeyer, 1970, 1985.

Литерарна структура текста:
1, 4 – 4, 13
1, 1–4		
1, 5 – 4, 13
1–2		
3–4		
4, 14 – 9, 50
4, 14–30
6, 20–49
9, 51 – 19, 27
10, 1–6
15		
16		
17, 20–37
19, 28 – 24
21		
22–23		
24		
		

Пролог
Проомијум
Предисторија
Историје детињства (Јован Крститељ || Исус)
Крштење и кушање
Исусово деловање у Галилеји
Уводна проповед
Говор у пољу
Путовање у Јерусалим
Послање Седамдесеторице
Параболе о изгубљеном
О новцу (уп. 12, 13–34)
Есхатолошки говор (из Q)
Исус у Јерусалиму – страдање и васкрсење
Есхатолошки говор (из Мк)
Страдање
Васкрсење (празан гроб, на путу за Емаус,
јаваљања у Јерусалиму)

Еванђеље по Луки, у погледу ближег одређивања књижевне
врсте текста, показује следећу потешкоћу: да ли је оно само
по себи ушло у канон као еванђеље поред других канонских
еванђеља (тако у целок упном рукописном предању), или је,
следствено Дап 1, 1, ушло у канон као прва књига двотомног
дела? Ако би ово друго био случај, онда би се целок упно Лу
кино дело – Еванђеље и Дела апостолска – могло окаракте
рисати као једна врста историјске монографије. То би био и
јединствен случај у ранохришћанској књижевности, пошто
каснија апокрифна Дела апостолска, која се донекле ослања
ју на канонска Дап, нису била повезана ни са једним прет
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ходним еванђељем. У сваком случају, у новозаветној науци
Еванђеље по Луки се у погледу књижевне врсте посматра као
књижевно дело по себи, дакле као еванђеље (попут Мк, Мт и
Јн, мада са приметним – нарочито у односу на Марка – исто
риографским и биографским тенденцијама), док се приликом
излагања Лукине богословске мисли у обзир узимају оба де
ла, Лк и Дап, као органска целина (о намери аутора да одмах
пише оба дела; в. ниже код Дап).
Еванђеље по Луки се може поделити на пролог и три ве
лика текстуална комплекса, који су карактеристични по гео
графском фок усу: најпре Галилеја, потом пут у Јерусалим, и
коначно сам Јерусалим:
1) У првом делу (Лк 1, 4 – 4, 13) се разјашњава теолошки
идентитет Исуса Христа на основу паралелизације Исуса и
Јована Крститеља у оквиру њиховог зачећа (Лк 1, 5–25 || 1,
26–56) и рођења (1, 57–79 || 2, 1–39, са освртом на одрастање 1,
80 односно 2, 40–52), при чему је јасно да Исус Христос зна
чајношћу и посебношћу превазилази Јована Крститеља. Ово
разјашњавање се наставља у Лк 3, 1–20 || 3, 22 – 4, 13, овога
пута на основу предања која се налазе у Мк и Q и тичу се пр
вих јавних наступа обојице. На тај начин је припремљен терен
за основну проповед, којом и почиње други део (Лк 4, 14с и 4,
16–30 [замењује Мк 1, 14с]).
2) Лк 4, 14 – 9, 50 садржи предања о Исусу која кроз ње
гова чуда и учење (уп. говор у пољу) указују на Исусов иден
титет и његово послање. Том приликом се из Мк-материјала,
између осталог, испуштају извештаји који се тичу незнабожа
ца (Мк 7, 1 – 8, 9; уп. Дап 10, 1 – 11, 18).
3) Извештај о пут у у Јерусалим Лк 9, 51 – 19, 27 може се, по
моћу две сумарне белешке (Лк 10, 22; 17, 11), поделити на три
дела, који садрже различите поуке ученицима и дискусије са
јудејским противницима (углавном из Q и посебног извора).
4) Лк 19, 28 – 24, 53 се одиг рава у Јерусалиму (такође и вас
крсне христофаније, за разлик у од Мт 20; Мк 16, 7), конкрет
но у храму (Лк 19, 47 – 21, 37). Историја страдања (Лк 22, 1с) са
држи многа одступања од Мк (испуштања и посебан извор).
Приказ личности Исуса Христа у Еванђељу по Луки ка
рактеристичан је по јаком пневматолошком акцент у: Исус
Христос је носилац Духа par excellence (Лк 1, 35; 3, 22; 4, 1; 4,
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14, 18; 10, 21; 23, 46 итд; уп. Дап 4, 27; 10, 38), што је од великог
значаја за наставак његовог послања (в. ниже код Дап). На
глашава се Исусова посвећеност Бог у и парадигматско стра
дање њега као праведника (уп. нпр. Лк 23, 47). Његова порука
и дело упућени су првенствено социјално маргинализованим
људима, што је повезано и са критиком богатства (уп. нарочи
то Magnificat, Лк 1, 52с; уп. такође 6, 24; 16, 19–31; уп. 12, 16–21).
Он се придруж ује људима често у оквиру обеда. Исусов сен
зибилитет за социјалне проблеме прожима текст Еванђеља
по Луки. Нарочито се наглашава улога жēна које подржавају
Исуса, као и њихова улога у раној мисији Цркве. Лука наводи
више имена жена и прича о женама: Марија Магдалина (Лк 8,
3); сестре Марта и Марија (Лк 10, 38–42); Лидија у Филипима
(Дап 16, 14с); четири пророчице, Филипове ћерке (Дап 21, 8с).
Посебно место у Еванђељу по Луки заузима Марија, мајка
Исусова. Код њега су јасно препознатљиви почеци указивања
посебног поштовања Марији у древној Цркви. Лукин приказ
Марије садржи неколико компоненти: она је најпре узор веру
јуће особе (Лк 2, 19; уп. 8, 21), али је она такође и представница
Израила из ког потиче Месија. Коначно, она има дубок еклиси
олошки значај, као представница оног Израила који је постао
Црква, ког она повезује га са обећањима Божијим датим оцима.
За Еванђеље по Луки такође је карактеристична тзв. син
хронизација (Лк 3, 1с; 2, 1с), тј. свесна корелација историје
Исуса Христа са дат умима световне историје (уп. такође Дап
26, 26). Лука је међу новозаветним писцима специфичан по
својој синтези историје и теологије. Он је хришћанин тре
ће генерације који открива теолошку димензију историје.
За трећу хришћанску генерацију карактеристично је пита
ње сопственог идентитета посматрано кроз призму одлага
ња интензивно очекиваног другог доласка Христовог и краја
света. Исто тако је за ову генерацију неизбежна констатација
све веће историјске дистанце од самог историјског догађаја
Исуса Христа и ране апостолске епохе. Поставља се питање:
како Црква може сачувати континуитет са почецима, и самим
тим свој идентитет? Лука даје одговор на ово питање, сме
штајући личност Исуса Христа у контекст историје спасења
(Heilsgeschichte), спасења које се остварује у историји, онако
како се формулише у јудејској теологији:

191

Предраг Драгутиновић

1) Долази до персонализације Царства Божијег – оно се
среће у личности Исуса Христа, чији други долазак се у време
писања еванђеља још увек ишчек ује, али је у момент у прихва
тања поруке спасења већ присутно (уп. Лк 17, 21!).
2) Израиловим религијским центрима, Јерусалиму и хра
му, приписује се велики значај; они маркирају почетак (Лк 1,
5с) и крај (Лк 19, 28с – пут у Јерусалим). Са друге стране, Лк 16,
16 има значајну улогу приликом периодизације историје спасе
ња. Ова се дели на два периода: епоха старозаветних обећања
(Закон и пророци) се завршава са Јованом Крститељем, док са
појавом Исуса Христа започиње епоха испуњења оцима датих
обећања, епоха Цркве која се, дакле, доводи у непосредну везу
са Израилом. Суштински аспект историје спасења налази се,
по Луки, у њеном континуитету. Дела апостолска консеквент
но спроводе овај богословски концепт, при чему се као гарант
и иницијатор континуитета јавља сам Бог (уп. Дап 20, 32).
У погледу традиција и извора које Лука користи у свом
еванђељу значајне се уводне речи, дакле намера аутора да, има
јући у виду да су „многи покушали изложити казивање о дога
ђајима“ и „испитавши тачно све од почетка“, напише „по реду“
један историјски извештај (διήγησις), путем кога Теофил треба
да позна „темељ речи“ којима је научен (Лк 1, 1–4). Дакле, аутор
од самог почетка наглашава да његово дело не потиче ex nihilo,
већ да постоје многа излагања истих ствари која му претходе.
Приликом разматрања синоптичког проблема већ је било
речи о хипотези два извора, по којој је Лука користио Мк, Q
и један посебан извор. Статистички гледано, Лука у свој текст
интегрише око 30% Марковог материјала (око 30% истог ис
пушта, в. ниже), 20% Q-материјала и око 50% материјала из
посебног извора (Sondergut). Из ове статистике произилази
да Лука највише користи посебан извор. Природа овог извора
је нејасна. Непознато је да ли се ради о усменим предањима
или, пак, традицијама које су већ биле записане (нпр. истори
ја детињства, параболе, или историја страдања која показује
додирне тачке са истом у Јн). У сваком случају, Лука компону
је свој материјал на следећи начин: предложак Еванђеља по
Марку са једне стране, и предложак Q и S са друге стране,
ниже једног за другим, што се у новозаветној науци назива
„блок-техника“. Лука врши тзв. мало (Лк 6, 20 – 8, 3) или вели
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ко (Лк 9, 51 – 8, 14) уношење Q- и S-материјала у Мк-предло
жак. На тај начин Лука чува редослед претпостављеног Q-тек
ста доследније од Матеја (који, пак, доследније чува језик Q),
те се Q у новозаветној науци често цитира по Лк (Q=Лк). Код
дублета Лука даје предност Q-материјалу у односу на Мк, али
такође се дешава да реципира и преради оба, као што је случај
у Лк 9 где реципира говор послања Дванаесторице од Мк, док
Лк 10 садржи говор послања Седамдесеторице по Q. Интере
сантно је да Лука највећи део Q- и S-материјала уноси у свој
текстуални комплекс Лк 9, 51– 19, 27. Карактеристично је, та
кође, и тзв. велико и мало испуштање Мк-материјала: велико
испуштање Мк 6, 45 – 8, 26 између Лк 9, 17 и Лк 9, 18 и мало
испуштање Мк 9, 41 – 10, 12 између Лк 9, 50 и Лк 9, 51. Надаље,
Лука побољшава Марков грчки, нарочито избегавајући семи
тизме (уп. Мк 10, 51 || Лк 18, 41; Мк 9, 5 || Лк 9, 33; Мк 14, 36
|| Лк 22, 42). Генерално, у погледу стила, Лукин језик варира,
што је био обичај у античкој историографији: језички стил се
мења у зависности од садржаја (уп. нпр. узвишени κοινή у Лк
1, 1–4 и библијски грчки Септ уагинте у Лк 1, 15сс).
Литерарни интегритет Еванђеља по Луки није оспораван.
У погледу дат ума настанка, полазна тачка је то да је Лука
највероватније хришћанин треће генерације, те се дело дати
ра између 80. и 100. године. Текст подразумева разорење Је
русалима 70. године (Лк 19, 41–44; 21, 20–24, можда и смрт
апостола Павла, Лк 20, 25; 21, 13). Настало је пре Дела апо
столских, највероватније око 80. године. Место настанка је
непознато. Као мог ућности наводе се Егејски басен (Македо
нија тј. Филипи), или пак Рим.
Еванђеље по Луки је, као и Дап, анонимни спис – у тек
сту се не наводи име аутора. Оба дела се од друге половине II
века приписују Луки, „лекару и Павловом пратиоцу“. Можда
је приписивање оба дела Луки уследило путем комбинације
2Тим 4, 11 (Лука са Павлом у Риму; уп. такође Флм 24; Кол 4,
14) и Дап 28, 30с. Аутор је свакако поседовао хеленистичко
образовање и познавао античк у историографију (даље о ауто
ру в. ниже код Дап).
Еванђеље по Луки је, као и Дап, упућено Теофилу, који је
могао бити неки богати хришћанин или симпатизер Цркве,
или је пак сáмо име („онај који воли Бога“) фиктивно и обу
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хвата све оне који воле Бога. Заједница којој Лука пише своје
еванђеље састоји се углавном од хришћана из незнабоштва,
међу којима се вероватно налази већа група богатијих и со
цијално високих особа (градска средина), што је можда и био
разлог честих рефлексија о теми богатства и сиромаштва.

9.6. Дела апостолска
Патристичка егзегеза: Ориген, MPG 14, 829–832; ΒΕΠΕΣ 15, 105
(фрагменти); Дидим Слепи, MPG 39, 1653–1678; ΒΕΠΕΣ 49, 24–54
(фрагменти); Јован Златоуст, MPG 60, 13–384; ΕΠΕ 58, 66; 71, 6–297;
Теодор Мопсуестијски, MPG 66, 785c (фрагменти); Кирил Алекса
ндријски, MPG 74, 757–774 (фрагменти); Cramer, Catenae III.
EKK 5, 1–2: R. Pesch, 1986.
AncB 31: J. A. Fitzmeyer, 1998.

Литерарна структура текста:
1–15		
1–5		
1–2		
3–5		
6–15		
6–9		
10–14
13 – 14
		
15		
16–28		
16–20		
16 – 18, 2.
19 – 20, 3.
21–28 		
21–23
24–26
27–28

Период ранохришћанске заједнице и апостола
Ранохришћанска заједница и мисија међу Јеврејима
Утемељење
Живот и активности ране заједнице
Прелазак на мисију међу незнабошцима
Припрема за мисију међу незнабошцима
Почетак мисије међу незнабошцима
Антиохијска мисија (прво Павлово
мисионарско путовање)
Апостолски сабор
Период Павлове мисије
Велика Павлова мисија
Павлово мисионарско путовање: Грчка
Павлово мисионарско путовање
Павлова одбрана
Заточеништво у Јерусалиму
Заточеништво у Кесарији
Путовање у Рим

Дела апостолска представљају наставак Еванђеља по Лу
ки (уп. обе уводне речи Лк 1, 1–4 и Дап 1, 1–2). Њихов циљ
је да опишу ширење христолошке поруке која је изложена у
Еванђељу по Луки незнабожачким светом. У погледу књижев
не врсте ова два дела се мог у сврстати у античке историјске
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монографије. Овај тип античке историографије је обухватао
излагања о народима, градовима, философским школама, ра
товима, као и πράξεις (res gestae) појединачних јунака или пак
народа. Што се тиче структ уре текста, Дап 1, 8 (уп. већ Лк 24,
47с) треба схватити као програмски текст за целок упно дело,
дакле као почетак историје мисије Цркве. У погледу структ у
ре текста примерена је подела на два велике текстуалне цели
не (1–15 и 16–28) које се потом мог у даље делити:
1) Дап 1, 3 – 15, 35 приповеда о ранохришћанској заједници
у Јерусалиму. После програмског увода (Дап 1, 3–26), поде
љеног на епизоде о налог у за сведочење, употпуњењу круга
Дванаесторице и чекању пуномоћја од Духа Божијег, следе гл.
2–5 које приповедају о томе како су Духом испуњени апосто
ли (нарочито Петар и Јован) у Јерусалиму сабрали заједницу
која се одупире локалним религијским ауторитетима Израи
ла од стране којих бива подозревана.
Гл. 6–15 приказују како се процес ширења Еванђеља од
вија географски и етнографски. Помињањем тзв. хелениста у
ранохришћанској јерусалимској заједници и описом судбине
њиховог експонента Стефана (гл. 7) маркира се прелаз хри
шћанске поруке у области Јудеје и Самарије. Најпре се поми
ње хеленист Филип који иницира покајање и крштење једног
многобошца; (Дап 8, 4–20; ово крштење се даље не темати
зује). Следи Петров мисионарски ангажман, који резултира
програмски изведеним увођењем незнабожаца (капетан Кор
нилије) у народ Божији (Дап 9, 32 – 11, 18). У контексту овог
прогресивног мисионарског процеса, који је непрестано угро
жен од стране неверујућег Израила, приповеда се обраћење
Павла (Дап 9, 1–31), главног јунака приповести која следи.
Мисија јерусалимских хелениста у граду Антиохији (Дап 11,
19–30), а пре свега мисија из Антиохије у јужној Малој Ази
ји коју предводе Павле и Варнава (гл. 13), показују да се хри
шћанска порука дефинитивно налази на путу ка „крају земље“
(Дап 1, 8!). Самим тим поставља се питање на који начин ће се
незнабошци уводити у хришћанску заједницу. О овом пита
њу се дискутује на апостолском сабору, на ком Јаков наступа
као гласноговорник јерусалимске заједнице, а Павле као све
док Божије иницијативе. Саборска одлука је у духу Павловог и
Варнавиног захтева.
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2) У Дап 15, 38 – 28, 31 у средишту описа ширења Еванђеља
не налазе се више Дванаесторица у Јерусалиму и од њих пред
узети и потврђени мисионарски кораци, већ личност Павла
који, на основу призива и налога од васкрслог Господа (уп.
извештај у том догађају у гл. 9 и поновљене описе са друга
чијим акцентом у гл. 22 и 26), делује као „тринаести сведок“.
У Дап 15, 36 – 21, 17 говори се о Павлу као о мисион
 ару у Егеју
(између два мисионарска путовања, у 18, 22, налази се посета
Јерусалиму и Антиохији), нарочито у Коринт у и Ефесу. Па
влов опроштајни говор пред ефеским старешинама (Дап 20,
17–28) маркира крај једне мисионарске етапе и уводи у нову.
У Дап 21, 18 – 28, 31 описује се Павлово сведочанство у оквиру
судског процеса. Опт ужен је и заточен у Јерусалиму, одакле
путем апелације успева да крене за Рим. Надаље Павле изно
си апологије: у Јерусалиму пред народом (Дап 21, 18–25) и у
Кесарији пред управником Феликсом и јудејским поглаварем
Агрипом (24–26). Пут у Рим (Дап 27, 1 – 28, 16) доводи Павла
још једном у сусрет са Јеврејима и том приликом долази до
поновног (коначног?) одбијања поруке Еванђеља од њихове
стране (Дап 28, 17–31).
У оквиру ове композиције препознатљиве су следеће тео
лошке тенденције и концепције, које се углавном базирају на
односу Цркве и јудејства:
1) Луки је стало да теолошки одреди идентитет Цркве, ко
ја се састоји од Јевреја и незнабожаца, на основу низа крите
ријума из јудејског света симбола, тако да континуитет изме
ђу Израила и Цркве буде јасан. То је свакако било неопходно
због већинског одбијања Еванђеља од стране Јевреја и због
сумњи које су јудеохришћани изражавали у погледу мисије
међу многобошцима.
2) Лука своју концепцију спроводи најпре тако што Два
наесторица (симболика дванаест племена Израилових!) све
дока земаљског живота и васкрсења Христовог (критеријум
за апостолство, уп. Дап 1, 22) отпочињу своју црквену делат
ност у Јерусалиму (Дап 1, 3–26); њихова проповед се одвија
најпре у Јерусалиму, у трему храма (гл. 2–5), одакле се шири
даље (Дап 8, 4сс). Ширење Еванђеља се и даље догађа у зави
сности од Јерусалима – везује се за јерусалимску заједницу и
из ње црпи легитимитет (нпр. Дап 8, 14–25; 11, 1–18; 11, 22; 15,
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1сс; 16, 4; уп. 22, 17–21). Јерусалим као репрезент Израила је,
дакле, први реципијент постваскрсне поруке Еванђеља. И сам
се Павле се, у ток у своје мисионарске делатности ван Пале
стине, по правилу прво обраћа локалној синагоги, и тек после
иск уства вишеструког одбијања (Дап 13, 45–48; 18, 5–7) окреће
се незнабошцима. Врхунац и уједно крај овог мисионарског
концепта маркирају Павлов боравак у Риму и његова дискуси
ја са Јеврејима у стану, која се опет завршава неуспешно. Али,
овај пут је порука спасења стигла у Рим – који је овде контраст
Јерусалиму – ново средиште и полазну тачк у која више одго
вара универзалности еванђелске поруке хришћанске Цркве.
3) Карактеристичан је у том погледу и Лукин приказ апо
стола Павла, углавном од 21, 18сс. У ток у једног судског проце
са Павле бива оптужен да учи о васкрсењу мртвих, на шта он
тврди да не учи ништа страно јудејству, већ нешто у шта верују
и сами фарисеји (Дап 23, 6с). Надаље, Павле се представља као
побожан, предању отаца верни Јеврејин (Дап 21, 18–26; 22, 17;
23, 2–5; 24, 17с; уп. такође 16, 3; 18, 18), који заступа универзал
но месијанско јудејство које стоји у контрасту са затвореним
јудејством (Дап 13, 46; 18, 6; 28, 25–29). Сам Павле се приказује
као јасна парадигма континуитета Цркве – која се састоји из
Јевреја и незнабожаца – са Израилом. Чак и његов живот но
си ову симболик у: док његова прошлост као гонитеља Цркве,
његово одбијање Еванђеља репрезентује јудејске религијске
ауторитете, његово обраћење и мисија представља преокрет у
историји спасења и нови идентитет Израила као Цркве.
4) Лукин приказ апостола Павла карактеристичан је и по
паралелизацији са апостолом Петром, који је био гласного
ворник Дванаесторице, у односу на које се Павле не назива
апостолом (доследно у Дап, осим 14, 4. 14), већ је пре пред
ставник друге генерације хришћана, као „тринаести сведок“.
Тако и Павле, као и Петар, чини чуда (Дап 3, 1–7 || 14, 8–10;
9, 36–43 || 20, 7–12; уп. 5, 15 || 19, 12), бива чудесно ослобођен
(Дап 12, 3–19 || 16, 23–40; уп. 5, 17–26), посредује светог Духа
полагањем рук у (Дап 8, 14–25 || 19, 1–7).
5) Петар и Павле, као и првомученик Стефан, упоређују се
са Исусом Христом, праведником који страда, утолико уко
лико су сви они жртве опт ужби јерусалимских власти под
вргнуте судским процесима. Следовање Христу у страдању
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је на овај начин, у основи, мог ућност којој су изложени сви
крштени хришћани (Дап 9, 16; 14, 22).
6) Раздор између јудејства и Цркве и постваскрсно увође
ње незнабожаца у тајну спасења Лука је на неки начин најавио
још приликом разјашњења Исусовог теолошког идентитета у
Еванђељу по Луки (Лк 2, 32; 2, 34с; 4, 24–27) и довео га у везу
са неопходношћу страдања (Лк 21, 12–17; Дап 4, 1–22; 5, 17–42;
12, 3–19; 16, 23–40).
Прави иницијатор и извршилац хришћанске мисије „до
краја земље“ (Дап 1, 8) у Лукиној теолошкој концепцији је сам
Бог. То показују многобројне Божије интервенције. Главни ак
тери догађаја – Петар, Јован, Филип, Стефан, Варнава, Павле
– карактеришу се као пророци испуњени Духом Божијим (уп.
Дап 4, 8; 4, 31; 6, 3; 7, 55; 11, 23) који храбро говоре, чине чуда и
уносе недоум
 ице у народ. На тај начин, они се налазе на истој
линији са пророком и духоносцем Исусом Христом, а у чиње
ници да и они бивају одбачени од Израила долази до изражаја
моменат континуитета, при чему треба имати у виду и судбину
Израилу послатих пророка. Томе одговара то што Лука види
долазак Духа као последицу обећања (Лк 24, 29; Дап 1, 4; 2, 33; 5,
33 итд.). У извесном смислу, долазак Духа замењује други Хри
стов долазак (парусију), тј. долазак Царства (уп. Дап 1, 6–8, 11).
7) Још једна значајна карактеристика Дела јесте намера да
се покаже да су порука Еванђеља и њени носиоци политички
безопасни. Већ у Еванђељу политички ауторитети, како рим
ски (Понтије Пилат), тако и јудејски (Ирод Антипа), потвр
ђују Исусову невиност (уп. Лк 23, 14с). То је такође случај са
Павлом код управника Феста и јудејског краља Агрипе (Дап
26, 31с). У очима римске власти читава ствар се одиграва уну
тар јудејских препирки (Дап 23, 29; 25, 19с; уп. 18, 15с). Римски
чиновници увек изнова потврђују невиност Павла и других
мисионара (Дап 16, 35–39; 18, 12–16; 19, 37), тако да Павле може
да „неометано“ („ἀκωλύτως“, последња реч у Дап) проповеда
Царство Божије и поучава „τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ“
(Дап 28, 31). Самим тим, Јевреји су ти који сносе одговорност
за прогон постваскрсних хришћанских проповедника.
Главни јунак приповести Дела апостолских је свакако
Павле. Поред његових аутентичних (и у извесним случајев
има дефтеропавловских) посланица, Дап представљају знач
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ајан историјски извор за живот и дело великог ранохришћа
нског апостола. Међутим, у истраживању личности апостола
Павла потребан је опрез приликом коришћења Дела као изв
ора. Увек је потребно најпре вредновати податке из аутенти
чних посланица, и тек у другој линији консултовати Дап као
извор. Ово се намеће стога што она садрже податке који су
противречни онима које нуди сам Павле. Следећи примери
могу бити корисни:
1) Сам апостол Павле од момента свога обраћења наводи
да је путовао у Јерусалим три пута (уп. Гал 1–2; Рим 16, 25), док
Лука наводи пет путовања (уп. гл. 9; 11; 15; 18, 22; 21).
2) У погледу отварања Цркве за мисију међу многобошц
има, Лука у Дап 10–11 описује Петра као иницијатора тог под
ухвата, док Павле Петра сматра мисионарем међу Јеврејима
(уп. Гал 2, 7с).
3) Када је реч о апостолском сабору, Дап у гл. 15 наводе да
је дошло до споразума о минималним захтевима који се пост
ављају пред обраћенике из незнабоштва, док Павле у Гал 2 тв
рди да су они растерећени сваког обредног јудејског захтева,
осим старања о сиромашнима (Гал 2, 10: μόνον!).
4) У Дап Павле по правилу не носи титулу апостола (из
узетак који потврђује правило: Дап 14, 4, 14), док се из Павл
ових посланица види колико је њему лично било стало до ове
титуле (уп. прескрипте посланица; 1Кор 9, 1). У оба изузетка
у Дап 14, 4 и 14, где се Павле и Варнава називају апостолима,
чини се да се термин „апостол“ не употребљава титуларно,
већ да има функцију да у оквиру епизоде у Листри нагласи да
они нису богови, као што становници Листре сматрају, већ
изасланци (ἀπόστολοι) једнога Бога.
5) Дап се у својим излагањима Павлових теолошких гово
ра очигледно не користе аутентичним посланицама апост
ола Павла, пошто се к
 од великихтеолошких тема, као што
с у христологија и антропологија, примећују битне разлике и
потпуно другачији концепти и акценти у односу на оно што
знамоотеологији апостола Павла из 1Кор, 2Кор, Рим, Гал
(уп. само Дап 17).
Овде се не мора безусловно радити о неслагањима, већ о
различитим интерпретацијама догађаја и стварности, помере
ним акцентима, или пак промењеној црквеној ситуацији. Ове
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моменте треба имати у виду када се Дап користе као изворза
биографију апостола Павла.
Лука се као историчар служио изворима. Неоспорно је
да он већ у току писања свог еванђеља користио писане изв
оре попут Еванђеља по Марку и Извора изрека (Q). Чињеница
је, са друге стране, дасе Лука у Делима много слободније сл
ужи изворима, него што је то чинио састављајући еванђеље.
Данас је тешко прецизно реконструисати старије писане или
пак усмене изворе које је Лука интегрисао у своју приповест
Дела апостолских. У новозаветној науци се данас оперише са
отприлике пет претпостављених (!) извора које је Лука могао
користити:
1) Извор легенди о апостолу Петру, који је могао настати
уАнтиохији (уп. гл. 3; 5; 9; 10–11; 12). Овај извор није морао
бити уписменој форми, већје могуће да јециркулисао у виду
усмених предања.
2) Хеленистички извор, настао највероватније у Антиохији
(уп. гл. 6–8; 9; 13–14; 15).
3) Станице и мапе Павлове мисије (itineraria) у 16–20 (ев
ентуално до Дап 21, 17).
4) Извештај о Павловом заточеништву (Дап 21, 18–26).
5) Извештај о путовању бродом у Рим (бродолом) у 27. глави.
Значајна су „ми“–местау тексту (Дап 16, 10–17; 20, 5–15; 21,
1–18; 27, 1–28, 16) која сугеришу ауторово лично присуство
приликом одигравања догађаја. Ради се о једном необичном
литерарном захват у, јединственом у античкој књижевности,
при ком приповедач нагло прелази на прво лице множине
(„ми“), пре свега приликом Павловог преласка из Мале Азије
у Европу и путовања морем у Јерусалим и Рим. Непосредно
објашњењеби било да је аутор заиста биоприсутан п
 ри до
гађајима које описује. У новозаветној науци се овом присту
пу најчешће приговара да је нејасно зашто би Лука своје лич
но присуство ограничио само на низ мање важних догађаја,
док га не наводи код много битнијих момената у приповес
ти. Међутим, може се претпоставити да Лука уводи „ми“-ме
ста само при догађајима којима је заиста присуствовао, без
обзира да ли их савремени истраживачи сматрају мање или
више важнима. Такође се износи мишљење да „ми“-места не
представљају ништа друго до литерарно средство којим жели
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да се сугерише поузданост приповеданог. Постоје и друге
претпоставке, као нпр. да је аутор у свој текст унео неизмењен
(!) извештај неког од правихочевидаца, или пак да је Дап 27,
1 – 28, 16 један антички извештај о бродолому у „ми“-стилу
у који је Лука накнадно интегрисао наративни материјал о
Павловом путовању у Рим.
Надаље је значајно поменути да се у Дап налази 24 говора
(Acta-Reden) и неколико сумарних извештаја (уп. Дап 2, 42–
46; 4, 32–25; 5, 12–16). Сви се они усавременој науци сматрају
Лукиним литерарним композицијама. Сви говори, који се мо
гу класификовати у погледу адресата и функције, наративно су
укомпоновани тако да сваки следећи претпоставља онај који
му претходи. Сви они имају – као што је случај уантичкој и
сториографији и у старозаветном излагању историје – задатак
да покажу да говорник износи смисао одређених догађаја и
правац у ком ће се они даљеразвијати. Нијеискључено да
се у појединим елементима може идентификовати стварна,
историјска аргументација (нпр. у Стефановом говору критика
Торе и храма карактеристична за хеленисте). Језички стил и
архаични изрази говора подсећају на Септ уагинту; имитација
или пак варијација стила говора припада литерарној техници
једног античког историографа.
Што се тиче историјске поузданости Дела апостолских,
она је у последњих 150 година у новозаветној науци третирана
на различите начине – од гласова да су апсолутно поуздан
историјски извор до тога да је већина текстова плод фикције.
Данас је препознатљива тенденција да се она посматрају као
релативно поуздан историјски извор за историју ране Цркве
и црквене мисије.
Текст Дела апостолских у погледу рукописног предања
представља посебан проблем у новозаветној науци. У те
кстовима западне рукописне традиције, као што је Кодекс Ка
нтабригијенсис (Codex Bezae Cantabrigiensis [ D]) из V века
као главносведочанство, текст Дап је за 8,5% дужи него код
александријског текста, посведоченог у кодексима Синајском
(Codex Sinaiticus, IV век), Ватиканском (Codex Vaticanus, IV
век), Александријском (Codex Alexandrinus, V век) и Честер
Бети папири (Papyrus Chester Beatty 1, друга пол. III века).
D-текст оставља повремено утисак да је старији, али постоје
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и јасна сек ундарна побољшања текста. Данас се углавном
сматра да се код D ради осек ундарнојверзији текста (можда
из II века). Класичан пример разлика две форме текста нуди
Дап 15, 20, 2 9: одлука апостолског сабора која је имала за циљ
да омогући ритуално заједничарење за трпезом у D–тексту
задобија етичку димензију; нема говора о „удављеном“, већ се
наводи само„златноправило“ (уп. Мт 7, 12).
Дела апостолска написана суне задуго после Е
 ванђеља
по Луки.Постављасе питање да ли је ауторприликом писања
еванђеља већ имао у видуи друго дело (Дап).Уз помоћ Лк
1, 1–4 проблем се не може решити, мада неки истраживачи
сматрају да Лк 1, 1–4 не представља пролог само е ванђељу,
већ Еванђељу по Луки и Делима апостолским као једној
литерарној целини. Из садашњег стања текста произилази да
аутор приликом састављања Еванђеља није имао у виду конц
епт целокупног опуса, тј. није намеравао да пише наставак,
на штауказујууочљиверазлике између Лк 24, 50–53 и Дап 1,
3–11: у Лк 24, 50–51 Христоссе узносина небо предученицима
у Витанији, док се у Дап 1,3с јавља још40 дана и узноси се
на небоса Маслинске горе (Дап 1, 12); у Лк 24, 53ученици се
окупљајуу храму, док се у Дап 1,13 сакупљају у „горњој одај
и“.Постоји претпоставка да су Лк 24, 50–53 и Дап 1, 1 –5се
кундарне интерполације, што омогућава органски настав
ак текста Лк 24, 49 на Дап 1, 6. Ова претпоставка решава
наведени проблем једноставним увођењем редактора који је
нарушио првобитну концепцију текста, што је само по себи
проблематично и остаје у сфери хипотезе. У сваком случају,
аутор консеквентно спроводи свој богословски концепт (ко
нтинуитет историје спасења) у оба дела.
Дела су настала вероватно у Егејској области, можда у
Ефесу, али свакако не у Палестини или Сирији. Нaписана
су после Еванђеља, дакле после 80. године, свакако пре ма
лоазијске кризе у периоду Доментијана и пре настанка Corpus
paulinum-а. Литерарно су посведочена најкасније од средине
II века к
 одЈустина (Apol 1, 66), мада их онне наводи под имен
ом „Дела апостолска“.
Аутор је идентичан са аутором Е
 ванђељапо Луки, о че
му најпресведочи пролог у Дап 1,1, затим језик и стил, каои
теологија. Још у древној Цркви (нпр. кодИринеја, Haer III, 13,
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3) аутором Дап се сматрао Лука, „лекар и Павлов пратилац“.
Вероватно је реч о истом Луки којисе помиње у Флм 24, Кол
4, 14 и 2Тим 4, 1 1. Једино што сеза Луку историјск
 и поуздано
може рећи јесте да је био високо образовани хришћанин из
незнабоштва. Лука пише за хришћане, вероватно и за сим
патизере Цркве или кандидате за улазак у Цркву. Свакако да
је имао у виду и социјално добростојеће читаоце, о чему свед
очи честа појава богатијих људи у Лк и Дап, извесна пробле
матизација богатства, обе посвете (Теофилу), као и висок нив
о образовања који се може запазити у Лукиним текстовима.
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10. Јовановски списи
K. Wengst, Bedrängte Gemeinde und verherrlichter Christus. Ein Versuch
über das Johannesevangelium, München, 1990; R. E. Brown, Ringen un
die Gemeinde. Der Weg der Kirche nach den Johannesichen Schriften,
Salzburg, 1982; L.Schenke, Das Johannesevangelium. Einführung. Text,
dramatische Gestalt, Stuttgart, 1992; R. Bultmann, Das Evangelium des
Johannes, Göttingen, 211986; J. Zumstein, K
 reative Erinnerung. Relecture
und Auslegung im Johannesevangelium, Zürich, 2004; R. A . Culpepper,
The Johannine School: An Evaluation of the Johannine-School Hypothe
sis Based on an Investigation of the Nature of Ancient Schools, Missoula,
1975; исти, Anatomy of t he Fourth Gospel. A Studyin Literaty Design, Phi
ladelphia, 1983; U. Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, Leipzig, 1998.

Новозаветни списи који се везују за име апостола Јована у
савременој новозаветној науци називају се јовановским спи
сима: Еванђеље по Јовану, три посланице Јованове и От
кривење Јованово. Претпоставља се да се иза ових списа не
налази један индивидуални аутор, већ „јовановска школа“,
тј. известан круг хришћанских богослова специфичног тео
лошког израза. Кад је реч о „школи“, не треба имати у виду
школу у академском смислу, већ једну хришћанску заједницу
која је прималац, преносилац и креатор једне посебне бого
словске традиције која се везују за име апостола Јована Зе
ведејева. Већ сáмо Еванђеље по Јовану оставља утисак текста
који није настао у једном даху, већ показује извесне трагове
дуже литерарне генезе. Са друге стране, додаци и допуне у
тексту нис у у тој мери препознатљиви да би се могло гово
рити о литерарном захват у више конкретних појединачних
аутора (осим гл. 21). Раније тенденције да се текст Еванђе
ља по Јовану раздвоји на више слојева све више се посма
трају са резервом. И поред тога што текст Еванђеља показује
извесне текстуалне проблеме које треба озбиљно узимати у
обзир приликом његовог тумачења, данас је све изражени
ја тенденција да се еванђелски текст сагледава и тумачи као
једна кохерентна целина која је као таква једина меродавна
за данашњег читаоца. У контексту јовановских списа може
се говорити о социолект у, тј. језик у који је карактеристичан
за одређену групу, а не за појединачног аутора као индивидуу
(што би био идиолект). Носиоци претпостављеног социолек
та су били теолози који су неговали специфичан јовановски
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приступ личности Исуса Христа и заједнички екслисиоло
шки етос, који се разликовао од конвенционалног црквеног
живота тог времена. У том смислу се може говорити о „јова
новској школи“. Претпоставља се да су „јовановски хришћа
ни“ – као уосталом и хришћани павловске традиције (Еф,
Кол, Паст) – имали своје седиште у Ефес у, месту где се него
вала древна јовановска традиција. Сматра се да продукцији
ове школе припада не само Еванђеље по Јовану, већ и њему
језички и теолошки сродна Прва Јованова посланица. Поред
ова два списа, у ову групу припадају и 2Јн и 3Јн, али је њи
хов однос са Јн и 1Јн тешко проценти, пошто су последње две
посланице веома кратке и имају специфичну сврху. Постоје
претпоставке да је презвитер Јован из 2Јн и 3Јн идентичан
са презвитером Јованом кога помиње Папије Јерапољски, на
зивајући га истовремено „учеником Господњим“ (Фраг I, 1:
„Ioannem discipulum domini“; уп. Иринеј, Haer. V, 33, 3). Пи
тање је како се он, презвитер Јован, аутор 2Јн и 3Јн, oдноси
према „љубљеном ученик у“ из Еванђеља по Јовану, кога једно
аукторијално „ми“ (јовановска школа) у Јн 21, 24 наводи као
аутора еванђеља. Коначно, Откривење Јованово има лаба
вији однос са претходна четири списа. У модерној егезегези
постоје тенденције да се аутор Откривења, „пророк Јован“
(Отк 1, 1), идентифик ује са презвитером Јованом кога поми
ње Папије Јерапољски. Чак и у том случају остаје отворено
питање ауторства Еванђеља по Јовану и Прве Јованове посла
нице. Редослед настанка јовановских списа у новозаветној
науци је споран: или гласи: Јн, 1Јн, 2 Јн, 3Јн; или се пак два ма
ла јовановска писма посматрају као хронолошки примарни у
однос у на остале: 2Јн, 3Јн, 1Јн, Јн.

10.1. Еванђеље по Јовану
Патристичка егзегеза: Ориген, ВΕΠΕΣ 11;12; Јован Златоуст, MPG
59, ΕΠΕ 42, 418с, том. 37;52; Кирил Александријски, MPG 73; 74;
Теофилакт, MPG 123, 1128–1348; Cramer, Catenae II, 177–413; J. Reuss,
Johannes-Kommentare aus der griechischen Kirche, Berlin, 1966 (крит
ичко издање отачких тумачења Еванђеља по Јовану од Аполинарија
Лаодикијског до Фотија која не садржи Cramer, Catenae).
AncB 29–29A: E. Brown, 1995, 1970 (21983).
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Литерарна структура текста:
1, 1–18		
Пролог
1, 19 – 12,50	Откривење Исусово пред светом
11		Васкрсење Лазара
13–17		Откривење Исуса пред његовим следбеницима
14–17		
Опроштајни говори
17		Првосвештеничка молитва
18–20		
Страдање и васкрсење (у Јерусалиму)
21		
Додатак: јављања Исуса у Галилеји

 ванђеље по Јовану је утолико упоредиво са синоптичким
Е
Еванђељима уколико и оно нуди један vita Исуса Христа са
кључним тачкама, почев од најаве његове личности од стране
Јована Претече, закључно са распећем и постваскрсним иск у
ствима ученика, при чему се за полазну тачк у узима разјашња
вање теолошког идентитета Исуса Христа у смислу његове
преегзистениције код Бога (Јн 1, 1с). Међутим, постоје упадљи
ве разлике између Јована и синоптика, које се огледају у нара
тивним материјалима и поретк у приповеданог, као и у језик у.
Географско-хронолошки оквири у којима се одвија Исусо
ва делатност у Еванђељу по Јовану су следећи:
1) Исус се, за разлику од синоптичких приказа, не упућује
ка Јерусалиму после дужег деловања на просторима Галилеје,
да би тамо после боравка од једне седмице страдао, већ три
пута путује из Галилеје у Јерусалим (Јн 2, 13; 5, 1; 7, 10, а описани
догађаји одигравају се углавном у Јерусалиму и окружењу (Јн 2,
13 – 3, 21; 5, 1–47; 7, 10сс; 11, 17сс; 12, 13сс) или Јудеји (Јн 3, 22 – 4,
3), а не у Галилеји (Јн 2, 1–12; 4, 43–54; 6; 7, 1–9; 21; уп. пропуто
вање кроз Самарију, Јн 4, 1–42). При томе, последњи боравак у
Јерусалиму траје око пола године, а целокупна Исусова делат
ност обух вата три празника Пасхе (Јн 2, 13; 6, 4; 11, 55), дакле ви
ше од две године (а не као код синоптика – само једну годину).
2) У Еванђељу по Јовану Исус и Јован Претеча делују (по
сле крштења Исусовог) у јавности паралелно (Јн 3, 22–30), а не
један после другог, као код синоптика (уп. Мк 1, 14 пар.).
3) Јн 2, 13с, за разлик у од синоптика, сит уира чишћење
храма у Јерусалиму на почетак Исусове делатности. Оно није,
као код синоптика, повод да Исус буде заточен – код Јована
је повод за хватање Исуса васкрсење Лазарево. За Јована акт
чишћења јерусалимског храма има отприлике исту наративну
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улог у као код синоптика Исусове дискусије и дијалози са ра
зним предстваницима израилских верских ауторитета.
4) Са питањем да ли је Христова последња евхаристијска
вечера са ученицима била пасхална, дакле уочи самог дана
Пасхе, или се одиграла увече два дана пре дана Пасхе, уско
је повезано питање дат ума Исусове крсне смрти. По Јовану,
Исус Христос страда 14. нисана, дакле на дан када се кољу
пасхална јагњад за пасхални вечерњи обед истога дана, уочи
празника Пасхе (уп. интенцију: Јн 1, 36 || 19, 36: „ἀμνός“, дакле
пасхално јагње, уп. Пс 34, 20; Изл 12, 46; Бр 9, 12), а не, као
код синоптика, 15. нисана, на сам празник Пасхе, који почиње
обедом претходне вечери (пасхална вечера). Сва четири ев
анђеља се слажу да је дан када је Исус страдао био петак. По
Јовану, тог петка су жртвована пасхална јагњад, дакле био је
петак 14. нисана, док је по синоптичким Еванђељима такође
био петак, али 15. н
 исан, сам дан Пасхе. Петнаести н
 исан је
био празник који је могао пасти у б
 ило који дан у месецу (као
данас Божић, увек 25. децембра одн. 7. јануара, али у разли
чите дане у недељи). У источним Црквама се, од Оригена на
даље, углавном акцептирала „јовановска верзија“, тј. да Хрис
това опроштајна вечера са ученицима није била пасхална по
јудејском календару. По Јовану Златоустом, Исус је обедовао
своју „пасхалну вечеру“ дан пре 14. нисана, дакле 13. нисана
увече. На тај начин је његов пасхални обед тип истинске пасх
алне вечере: Исус је јудејску Пасху превазишао истинском
пасхалном вечером, п
 ошто је јео квасни хлеб који је на тај дан
још увек био д
 озвољен, за разлику од с амог дана Пасхе када су
се јели бесквасни хлебови. Због тога се у православној евха
ристији употребљава квасни, а не бесквасни хлеб. У западним
Црквама се такође реципирала „јовановска верзија“, с тим што
се сматра да је Исус празновао на „јудејски“ начин, п
 ошто није
био суштински противник Торе, дакле са бесквасним хлебом.
Основни проблем је у томе што се данас по данас под „Пасхом“
подразумева обед на дан 15. нисана, док се 14. нисан сматра д
 аном
уочи Пасхе, као нпр. Бадње вече уочи Божића. М
 еђутим, то схва
тање је супротно библијском схватању које Пасху датира изри
чито 14. нисана (уп. Изл 12, 6; Лев 23, 5). У јудејству пре 70. године,
дакле пре Јудејског рата и разорења јерусалимског храма, било је
уобичајено да се под „Пасхом“ подразумева жртвена животиња,
и дан Пасхе је био дан т оком ког су се ж
 ртвовала пасхална јагњад
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(нпр. Јосиф Флавије, Ant III, 10, 5). Сам пасхални обед приређивао
се на дан Б
еск
васних х
ле
бова (Ἀζύμων) 15. нисана. Међутим,
после 70. године, дакле после разорења јерусалимског храма, под
„Пасхом“ је у јудејству почео да се подразумева сам обед на дан
Пасхе, 15. н
 исана. Јован наводи да је дан када је п
 ог убљен Исус
био „петак уочи Пасхе“, дакле он подразумева да је „Пасха“ сам
обед на дан Пасхе (схватање после 70. г одине), а да је п
 етак био
дан к
 ада су уочи Пасхе жртвована пасхална јагњад, па самим тим
и истинско пасхално Јагње, Исус Христос (уп. Јн 19, 36 || Изл 12,
46). То би значило да је Исус страдао не на сам дан Пасхе, после
пасхалног обеда, већ на дан уочи Пасхе, те да се њ
 егова последња
вечера са ученицима одиграла 13. нисана и није била пасхална по
јудејском календару (от уда и неодређено „пред празник Пасхе“
у Јн 13, 1). Свакако је, пак, вредно пажње да Јован, за разлику од
осталих еванђелиста, не описује Исусову евхаристијску вечеру са
ученицима на начин на који то чине остали: уместо уобичајеног
тока вечере са речима установљења евхаристије излаже се прање
ногу ученицима (Јн 13, 1–30).

У погледу наративних материјала запажају се следеће карак
теристике:
1) Најприметнија разлика између Јована и синоптика је
начин на који Исус говори: код Јована Исус говори у дугим,
тематски одређеним говорима, који почињу дијалошки а
често се завршавају монолошки, и надовезују се на исцељења.
Овакви говори немају паралела код синоптика, чак ни код Ма
тејевих обимних говора. Јован такође приповеда о низу Ису
сових чуда (Јн 2, 1сс; 5, 1сс; 9, 1сс; 11, 1сс), дијалог са Н
 икодимом
(3), о ж
 ени Самарјанки (4) и тзв. „ја сам“ р
 ечи, д
 акле читаве
наративне комплексе и изреке којих нема код синоптика.
2) Код Јованових описа чуда нема за синоптике каракте
ристичних егзорцизама и парабола које се у синоптичкој при
повести везују за Исусову проповед Царства небеског. Та
кође, недостаје опис „тајне“ или евхаристијске вечере, уместо
чега се проповеда о догађају прања ногу ученицима (гл. 13).
Еванђеље по Јовану се, на основу детаљније предложене
структ уре текста (в. горе), грубо може поделити на три дела:
1) Јн 2–12 тематизује откривење Исуса, чији идентитет се
дефинише путем различитих израза (Син Божији, Логос Бо
жији [само у прологу!], Месија, онај који поседује и даје Духа)
у глави 1, пред светом, дакле у јавности Галилеје, Самарије,
Јудеје и Јерусалима. Процес откривења се одвија на хориз
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онту континуираних диск усија о идентитету Исуса Христа,
његовом послању и спасењу које он доноси свету: Исус је као
Син „једно“ са Оцем (уп. Јн 10, 30; 12, 45; 14, 9), али се и раз
лик ује од њ
 ега (уп. Јн 14, 28; 12, 44; 1, 1). То је оно што Исус у
Еванђељу по Јовану проповеда у свету јудејског Писма и на
основу чуда. П
 ослање Сина има за циљ спасење света (Јн 3,
16). Спасење врхуни у „часу“ уздизања Сина човечијег на крст,
тј. у тренутку повратка посланика ка ономе који га је послао.
Свако ко в ерује у Сина оставља суд иза себе и више не умире.
2) Јн 13–20 у форми поучавања ученика тематизује соти
риолошку димензију Исусовог послања и етике која произи
лази из њ
 ега (гл. 13: двоструко т умачење прања ногу – ч
 иш
ћење и заповест љубави), стављајући је на хоризонт времена
после Исусовог одласка, дакле на постваскрсни период. То
је време доласка „Параклита“, Духа Божијег који ће верујуће
водити ка све дубљем познању тога шта је за свет и човека
значио д
 огађај Христа (уп. гл. 14–17).
3) У 18–20 описује се Исусов пут ка Б
 огу – страдање и вас
крсење. Јн 21 је епилог који потврђује нормативну функцију јо
вановског схватања догађаја Христа, тј. теолошки ауторитет
„љубљеног ученика“, као и пастирску функцију апостола Петра.
Језик Еванђеља по Јовану је веома специфичан. Њега ка
рактеришу бинарни опозити (попут „светлост“ – „тама“,
„истина“ – „лаж“, „одозго“ – „одоздо“ итд.) и лит ургијски пој
мови („вода“, „живот“, „светлост свет у“, „хлеб живота“ итд.).
Такође је приметна схема пута за коју је карактеристичан
„силазак“ („κατάβασεις“) и „успон“ („ἀνάβασις“) онога који је
послан. Овај појмовник је увек изнова иницирао питање о
религијско-историјским аналогијама из религијског и соци
олошко-културолошког окружења Еванђеља по Јовану. У XX
веку акценат је стављан на сродност са гностицизмом, тј. гн
остичким језиком и представама, онако како су оне посвед
очене у новооткривеним гностичким текстовима (нпр. списи
из Nag Hammadi-ја) и сведочанствима црквених отаца. Том
приликом је остало спорно у којој мери изрази, који се могу
окарактерисати као гностички или бар блиски гностицизму,
потичу из коришћених извора, или пак од самог еванђелисте
(нпр. Јн 1, 18; 5, 37; 6, 46; 8, 23, 39–47). Такође се постављало
питање да ли је у току генезе еванђеља дошло до извесних
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коректура које садрже гностичке елементе (нпр. Јн 1, 1–4, 14;
3, 16с; теолошка концепција крста и узвишења). Са теолошке
тачке гледишта остаје питање да ли је дуализам Еванђеља по
Јовану протолошки дуализам или дуализам који се тиче одл
уке. У првом случају би припадност Божијем свету и Божијем
посланику била датост у догађају Христа само откривена,
док би у другом случају та припадност била конституисана
у сусрету са Исусом Христом. Новија новозаветна егзегеза
не полази олако од постојања прехришћанског гностицизма
и мита о спаситељу који долази људима и поново се враћа
божанском. Гностички системи посведочени су текстуално
тек од средине II века, дакле знатно касније од коначне реда
кције текста Еванђеља по Јовану. У погледу религијско-ист
оријског положаја, Еванђеље по Јовану се све више доводи у
везу са јудејским наслеђем које садржи сличне дуалистичке
тенденције.
Један од најозбиљнијих проблема са којим се сусреће
уводна новозаветна наука је однос Еванђеља по Јовану и сино
птика у контексту интегрисаних предања о Исусу. При томе
су приметне сагласности између Јована и Марка односно Луке
у погледу приповедачког материјала и изрека Господњих, као
и композиционог поретка материјала (Јн 6, 1–15, 16–21, 22–25,
26 || Мк 6, 32–44, 45–52, 53–54; 8, 11–13; историја страдања). У
егзегези се у погледу овог проблема дају различити предлози:
1) Аутор Еванђеља по Јовану јепознавао Марка иЛуку у
њиховој данашњој форми; од њих је преузео књижевну врсту
еванђеља и извесне традиције о Исусу, мада се начин на који
он реципира своје предлошке веома разликује од начина на
који су Матеј и Лука реципирали Марка. Ова теза одржавала
се све до с редине XXвека,потом јебилаодбачена, да биданас
поново задобила актуелност (нпр. У. Шнеле и његова теза да
је Јован познавао Еванђеље по Луки).
2) Аутор Еванђеља по Јовану није познавао синоптике, али
је предјовановска традиција већ била реципирала предања
интегрисана у синоптичка еванђеља.
3) Извесне додирне тачке између Јована и синоптика
могу се објаснити заједничким усменим предањима, што би
значило да је писац Јовановог Еванђеља још једном, независно
од Марка, створио нову књижевну врсту – еванђеља.
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Ближим посматрањем структуре текста еванђеља може
се уочити извесна блискост са основним наративним кон
цептом Еванђеља по Марку. Поредак догађаја од почетка
(Мк 1, 1; Јн 1, 1), преко појаве Јована Претече и призивања
првих ученика, све до страдања, смрти и васкрсења, зајед
нички је М
 арку иЈовану.Додирне т ачкепостоје и саЛуком
(обиланриболов, Лк 5, 1–11 || Јн 21, 1–11;сестре Марта и
Марија Лк 10, 38–42 || Јн 11, 1; п
 рича оЛазару Лк 16, 19–31 ||
Јн 11, 1–44, као инекамања слагања у историји страдања, нпр.
непомињање оцата, уп. Мк 15, 36).Међутим, док сезајед
нички моменти са Луком могу објаснити и утицајима усмене
традиције којом су располагала оба писца, у случају слагања
са Марком постоје литерарни сигнали који могу сугерисати
да јеписац Еванђеља по Јовану ако непознавао Еванђеље по
Марку у писаној форми, онда вероватно слушао о њему или
га лично слушао на неком од хришћанских сабрања. Поред
слагања у основној структури текста индикативна су слагања
са Марком препознатљива у 6. глави Еванђеља по Јовану и
историји страдања.
Историја страдања код Марка и Јована
Мк
14, 1с
Одлука о погубљењу
Помазање у
3–9
Витинији
10с
Јуда
12–17
Припрема обеда
18–21
Најава издаје
22–25
Вечера
26–31
Најава одрицања
32–42
Гетсиманија
42
43–52
Хватање
53–72
Процес и одрицање
15, 1–20
Пилат
21–41
Распеће и смрт
42–47
Погреб
Жене на празном
16, 1–8
гробу

Јн
11, 47–52
12, 1–8
(13, 2, 27)
—
13, 21–30
—
13, 36–38
—
14, 31
18, 1–11
18, 12–27
18, 28 – 19, 16
19, 17–37
19, 38–42
20, 1–18
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Глава 6 Еванђеља по Јовану
Мк 6
Храњење
6, 30–44
мноштва
Исус на језеру
6, 45–52
Тражење знака —
Разговор о
(7, 24–30)
хлебу
Петар
—
исповеда

Мк 8
8, 1–9

Јн 6
6, 5–13

8, 10
8, 11–13
8, 14–21

6, 16–23
6, 30
6, 32–59

8, 27–30

6, 66–70

Питање рецепције синоптичке традиције у Еванђељу по Јова
ну најчешће се проучава у контексту његове литерарне генезе.
У овом погледу, деценијама је веома утицајан био коментар Р.
Бултмана на Еванђеље по Јовану (1941), у ком се заступа тростру
ки модел. По Бултману, ово еванђеље је у својој коначној форми
резултат захвата црквене редакције, која је изворни текст еван
ђелисте прилагодила општеприхваћеној ранохришћанској бо
гословској и црквеној сцени (ранохришћански „mainstream“),
што се огледа у уношењу аспеката футуристичке есхатологије и
евхаристијског обеда (уп. Јн 6, 51в–58), као и уопште сакрамен
талних и еклисиолошких тема (Јн 10, 1–18; 15, 1–17). Сам еванђе
лист је користио следеће усмене или писмене изворе:
1) Један извор чуда Исусових (тзв. Извор знакова, Σημεῖα
Quelle), који за Исусова чуда користи карактеристичан израз
„знак“. Овај извор почиње у Јн 2, 1–11; 4, 46–54 и завршава се
у Јн 20, 30с, али је морао да обухвата свих седам чуда и можда
још више наративног материјала. Арг умент за ову тезу пред
ставља то да је рачунање у Јн 2, 11; 4, 54 контрадикторно са Јн
2, 23; 4, 45 и да је позитивно вредновање чуда у Јн 2, 11; 4, 53;
20, 30 неспојиво са негативним вредновањем чуда од стране
самог еванђелисте у Јн 2, 24с; 20, 29, пре свега 4, 48.
2) Извор за историју страдања који се нигде не позива на
Исусове знаке, дакле независан је од њега.
3) Извор откривењских говора (Offenbarungsredenquelle) са
„ја сам“ изразима који припадају предхришћанском гностичком
миљеу, а еванђелист их је прерадио у смислу киригме страдања.
Хипотеза постојања извора знакова је у последње време
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изг убила на атрактивности, пошто различита процена уло
ге чуда у еванђељу није неумитно показатељ постојања сепа
ратних извора. Уосталом, постоје разне реконструкције овог
претпостављеног извора – од минималног обима до текста
који би био дугачак као цело Еванђеље по Марку – што читав
подухват реконструкције доводи у питање. Постојање изво
ра откривењских изрека у новозаветној науци готово да није
реципирано, док се предложак јовановске историје страдања
још увек узима озбиљно у разматрање. У новије време се ра
чуна са следећим традицијама које су интегрисане у Еванђе
ље по Јовану: поједини описи чуда, старије традиције историје
страдања, једна збирка „ја сам“ изрека, изреке о Параклит у,
као и неке традиције о Исусу из предања заједничких са си
ноптицима. Подухват аутора Еванђеља по Јовану може се
описати као поступак креативнијег и слободнијег опхођења
са предатим традицијама него што је случај, на пример, код
употребе Мк од стране Мт и Лк.
Интегритет текста Еванђеља по Јовану се увек изнова
оспорава, и то због следећих запажања:
А) Због инкохерентности текста између 5. и 6. главе: Јн 6, 1с се
природније наставља на Јн 4, 54 него на Јн 5, 1сс. Сличан случај
је са Јн 7, 15–24, што се односи на сукоб око суботе у глави 4.
Логичнији и можда изворни поредак глава би био 4; 6; 5, 1–47;
7, 15–24; 7, 1–14; 7, 25сс. Још један случај је Јн 10, 19–21, пошто
се овај текст пре односи на главу 9 него на претходни пастир
ски говор; и овде би природнији поредак био Јн 9; 10, 19–21;
10, 22–29; 10, 1–18; 10, 30.
Б) Нарочито је упадљиво да се Јн 14, 31 органски надовезује на
18, 1. Наиме, на Исусов позив ученицима: „Устаните, хајдемо
одавде“ (14, 31) природно се надовезује: „Рекавши ово, Исус
изађе са ученицима...“ (18, 1) Међутим, између се налази један
опроштајни говор (гл. 15–17). Сматра се да је овај опроштајни
говор касније уметнут у текст и тако надовезан на крај првог
опроштајног говора који се завршава стихом 14, 31.
В) Глава 21 се генерално сматра каснијим додатком. Интере
сантно је да за ову тезу нема подршке у предању текста, пошто
је Еванђеље по Јовану увек рукописно традирано са 21. главом.
Међутим, постоји неколико текстуалних сигнала који указују
да 21. глава представља завршну релектиру, коначно пречи
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тавање и закључну теолошку рефлексију претходног текста:
1) Јн 20, 30–31 представља изворни завршетак еванђеља.
Нарочито су индикативне речи „у књизи овој“ (Јн 20, 30), које
се закључно осврћу на текст еванђеља 1–20.
2) Јн 20, 24–29 такође има функцију завршног блаженства
(Јн 20, 29). Њиме се маркира меродавни принцип постваскр
сног хришћанског доживљаја: веровати а не видети. Епифани
ја у 21. глави се са ове тачке гледишта чини сувишном и нару
шава кључни теолошки скопос приповести о неверном Томи.
3) Проблематична је, надаље, појава васкрслог Христа пред
Једанаесторицом у Јн 20, 19–23 и његова поновна појава у глави
21. Христова појава у глави 20 се завршава давањем Духа и опу
номоћењем за есхатолошко опраштање грехова. У том погледу
чудно је што се ученици у глави 21 враћају у Галилеју и мирно
се баве риболовом, као да се ништа није догодило. У глави 21
се неочекивано први пут помињу „Зеведејеви синови“, Натана
илово порекло из Кане, као и то да се ученици баве риболовом.
4) Аукторијално „ми“ у Јн 21, 24 јавља се као експонент јо
вановске заједнице. Глава 21 је дело једне групе која се надо
везује на претходни текст еванђеља.
5) За разлик у од текста Јн 1–20, који за централну тему
има питање идентитета Исуса Христа, дакле има изразито
христолошко усмерење, у глави 21 акценат се премешта са
христологије на еклисиологију. Нарочито се тематизују уло
ге Петра и љубљеног ученика у постваскрсним хришћанским
заједницама, при чему долази до рехабилитације Петра кроз
троструко питање (21, 15–17), прорицање, тј. ретроспективни
осврт на његову смрт (21, 18–19) и потврду позиције љубљеног
ученика у Цркви (21, 20–24).
Г) Текстуални комплекс Јн 7, 53 – 8, 11 је без сумње сек ундар
ни додатак изворном тексту. Овај текстуални пасаж недоста
је у важним рукописима (P66, P75), језички одступа од остатка
и еванђелског текста, и чини се да је читава прича сек ундар
но унесена ради илустрације Јн 8, 15: „Ви судите по телу, ја не
судим никоме“.
Прихватљиво решење за наведене појаве је претпоставка
да се ради о накнадним релектирама текста (пречитавањима
у светлу нове теолошке рефлексије), пошто се у Еванђељу по
Јовану увек изнова враћа већ постојећим темама и мотивима,
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рефлект ујући их на дубљи начин (нпр. Јн 3, 31–36; 12, 44–50).
Тако нпр. Јн 16, 4б–33 представља релектиру Јн 13, 31 – 14, 31
што се може увидети на примеру прва два исказа о Параклит у
(Јн 14, 16–18 и 14, 26). Премештања нису неопходна, осим мо
жда у случају глава 5 и 6. Помешане главе и текстуални одељ
ци можда су последица мешања папира (као што је у LXX био
случај са Јеремијом и књигом Исуса Сираха).
Пошто се у основи може рачунати са накнадним додаци
ма у Еванђељу по Јовану, није чудно што се свуда где наводно
долази до садржајних напетости претпостављају додаци тзв.
црквене редакције, нарочито тамо где искази садрже оно што
се тешко може приписати самоме еванђелисти (фут уристич
ка есхатологија, уп. Јн 5, 28с; еклисиолошки и сакраментални
мотиви, уп. Јн 3, 5; 6, 51–58; 19, 34–35; антидокетски мотиви,
нпр. Јн 1, 14–18; 6, 51–58; 19, 34с). Разликовање између еван
ђелисте и црквене редакције врши се на основу тога како се
посматра теолошка оријентација еванђелисте, коју је тешко
одредити само на основу језичке анализе. Из тог разлога, но
вија егзегеза Еванђеља по Јовану све више се дистанцира од
литерарно-критичких теорија.
У погледу места и времена настанка може се констатова
ти да је Еванђеље по Јовану настало после разорења јеруса
лимског храма (које се претпоставља у Јн 11, 48), сиг урно пре
P52 (који се раније датирао око 125, данас пак око 170), и сва
како пре првог коментара на Еванђеље по Јовану од стране
Ираклиона. Највероватније је настало око 100. године, мада
постоје претпоставке да је текст еванђеља настајао у распону
од 10 година (корект уре, редакције, релектире), тако да пре
цизно датирање није мог уће. Као места настанка наводе се
Сирија и Палестина, или пак Ефес. Питање места настанка
такође је директно везано за процес настајања текста и исто
рију тзв. јовановске школе, за коју се претпоставља да је у
једном момент у прешла из Сирије и Палестине у Малу Азију.
Еванђеље по Јовану је такође анониман спис. У текс ту Јн
1–20 јавља се, у Јн 1, 14, 16 (уп. такође Јн 3, 11), једно ауктори
јално „ми“. Исто анонимно „ми“ у Јн 21, 24 наводи „љубљеног
ученика“ као аутора еванђеља. Међутим, ни љубљени ученик
нема конкретно име. У рукописном предању текст се при
пис ује Јовану, који се, почев од Иринеја (око 180. год.), иден

215

Предраг Драгутиновић

тифик ује са апос толом Јованом Зеведејевим, који се надаље
идентифик ује са љубљеним учеником, аутором Еванђеља по
Јовану (уп. Јн 13, 1, 23 и 21, 2). Љубљени ученик, које се тек од
Јн 13, 23–26 уводи у свет приповес ти, појављује се скоро увек
заједно са Петром и на неки начин је доминантан у однос у
на њега. Он је сведок истинитос ти јовановске традиције (уп.
Јн 21, 22с), и то можда тек у каснијем стадијуму литерарне
генезе Еванђеља по Јовану. Спорно је да ли се ради о исто
ријској личнос ти (уп. Јн 18, 15с) или о симболичној фиг ури
и, самим тим, литерарној фикцији. Највероватније је да се
истовремено ради и о историјској личнос ти (уп. такође Јн 21,
23!) и о предс тавник у јовановске школе који ауторизује јова
новску традицију. Да ли је он оснивач јовановске школе? Да
ли је идентичан са презвитером из 2Јн и 3Јн, или пак са пре
звитером Јованом кога помиње Папије (Фраг II, 4; уп. Евсе
вије, ЦИ III, 39, 4)? У сваком случају, најс тарија сведочанс тва
да је аутор четвртог еванђеља апос тол Јован налазе се код
Иринеја Лионског (Haer III, 1, 1) и у Мураторијевом канону.
Ауторс тво апос тола Јована Зеведејева је мало вероватно и
због потпуног одс ус тва података о њему, познатих из синоп
тичке традиције. Генерално се пак сматра да је Еванђеље по
Јовану у својој коначној форми дело јовановске заједнице, а
не појединца.
Адресате Еванђеља по Јовану је тешко идентификовати.
Ако еванђеље прерађује трауматично иск уство искључење
из синагоге (ἀποσυνάγωγος, уп. Јн 9, 22; 12, 42; 16, 2), о
 нда се
ради о јудеохришћанима који се већ извесно време налазе на
дистанци у односу на јудејство (уп. прецизно познавање јуд
ејских обичаја Јн 2, 6; 4, 9; 11, 55; 18, 20, 28б; 19, 40). Са друге
стране, јовановска заједница је карактеристична и по кон
курентној сит уацији са следбеницима Јована Претече, који се
изричито карактерише као онај који сведочи Ис уса Христа
(Јн 1, 6–8, 15, 19–36; 3, 28сс; 5, 33–35; 10, 40–42), као онај к
 оји му
претходи, а не као „Крститељ“, како је у синоптичкој тради
цији. Ако се у обзир узме релативно дуг процес настајања ев
анђелског текста, који се можда одигравао и на различитим
географским просторима, постаје јасно у којој мери је оте
жано прецизније одређивање првих реципијената.
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Екскурс: Саборне посланице
У канону Новог завета налазе се три посланице које се при
писују апостолу Јовану: П
 рва, Друга и Трећа Јованова. Ове
посланице уједно спадају у ред такозваних саборних посла
ница, заједно са посланицама Ј аковљевом, П
 рвом и Другом
Петровом и Јудином. Ове посланице се називају саборнима,
пошто се, за разлику од Павлових посланица, обраћају већем
броју црквених заједница, или, како је то формулисао Евсе
вије Кесаријски, „целокупној Цркви“ („ἡ καθολικὴ ἐκκλησία“,
уп. ЦИ II, 23, 25; VI, 14, 1). На латинском Западу ови списи на
зивани су саборнимa у смислу да су б
 или признати саборно,
у целој Цркви. Међутим, критеријум „саборних“ адресата
експлицитно важи само за посланице Ј аковљеву и П
 рву Пет
рову (уп. Јак 1, 1; 1Пет 1, 1), док остале не наводе тако велики
број потенцијалних реципијената. Јованове посланице се не
могу сматрати саборнима у наведеном смислу из два разлога:
1) Већ је наведено да је круг јовановских хришћана ограничен
највероватније на Ефес и околину, те се стога не може гово
рити о некој „саборној“ претензији списа које је та заједница
изнедрила. П
 рва посланица Јованова, на пример, не н
 аводи
конкретне адресате; 2) Посланице Прва и Друга Јованова упу
ћене су веома конкретним црквеним заједницама (2Јн 1; 3Јн 1).
Посланица друга Петрова не наводи адресате, као ни Ј удина.
Критеријум адресата као критеријум „саборности“ једне
посланице примењив је и на низ других списа Новог завета.
Посланица Галатима апостола Павла у погледу адресата по
седује „мини“ саборни карактер, пошто је она циркуларно пи
смо намењено за више црквених заједница у Галатији. Са друге
стране, још у дефтеропавловском корпусу примећује се тежња
ка саборнијем обраћању: Посланица Ефесцима је вероватно
била циркуларно писмо, док се Посланица Колошанима препо
ручује заједници у Лаодикији (уп. Кол 4, 16). Ове две посланице
у том смислу свакако имају саборнији карактер од јовановских
посланица. С друге стране, пут који су многе од ових послани
ца прешле до уласка у канон није био сасвим лак, тако да се ни
у том смислу не може говорити о њиховом саборном призна
вању. Стога се назив „саборне“ за седам наведених посланица
може сматрати неадекватним. Он не изражава њихов литерар
ни карактер и вештачки сврстава низ списа у једну категорију
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којој они не припадају. Седам наведених апостолских посла
ница највероватније су ушле у канон из другог разлога – као
равнотежа великом броју списа апостола Павла. Њихов број
(7) је свакако повезан са Павлових 7+7 посланица (уп. такође
7 посланица у Откривењу). Црква је, за разлику од Маркио
на, на тај начин још једном показала своје опредељење за плу
ралитет у теологији, који легитимишу апостолски ауторитети.
Занимљиво је да, изузев јовановских посланица, остале на не
ки начин кореспондирају са Павловом теологијом или њеном
рецепцијом, у смислу да је допуњавају или коригују (уп. нпр.
антитеза вере и дела у Јак 2, 14–26; страдајућа заједница уместо
страдајућег појединца (Павла!) у 1Пет; коректура скорог оче
кивања другог доласка Христовог у 2Пет 3, 15с итд.). Све ове
посланице су као литерарни узор имале Павлове посланице:
све су написане у форми писма (посланице)! Са друге стране,
апостолски ауторитети, као што су Јован, Петар и Јаков, брат
Господњи, гарантују јединство Цркве, тако што се у теолошкој
динамици налазе у сагласју са апостолом Павлом у једном ка
нону Цркве. У погледу уводних тема ове списе је најбоље об
рађивати постављањем јовановских посланица у шири Corpus
johaneum, док се остали обрађују појединачно.

10.2. Посланице Јованове
Патристичка егзегеза: Климент Александријски, MPG 9, 733–748
(фрагменти); Дидим Александријски, MPG 29, 1775–1808; ΒΕΠΕΣ
49, 141–187 (грчки фрагменти и латински превод); Јован Златоуст,
MPG 64, 1059–1062 (фрагменти); Кирил Александријски, MPG 74,
1021–1024; Ик уменије, MPG 119, 617–684; Теофилакт, MPG 126, 9–66;
Cramer, C
 atenae VIII, 105–152.
EKK 23, 1–2: H.-J. Klauck, 1991, 1992.
AncB 30: R. E. Brown, 1995.

10.2.1. П
 осланица прва Јованова
Литерарна структ ура текста (нејасна диспозиција):
1, 1–4		
1, 5–5, 12
5, 13–21		
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Пролог: о речи живота
Корпус: упућивање у реалност љубави
Епилог: завршетак (5, 13) и додатак (5, 14–21)
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Аутор Посланице прве Јованове, који комуницира путем аукто
ријалног „ја“ или „ми“, не наводи конкретне адресате којима се
обраћа својим списом, већ их једноставно назива „браћо“ или
„љубљени“. Њему је стало да реципијентима посланице скрене
пажњу на извесна погрешна христолошка учења и на недоста
так љубави у заједници. Неодређеност прималаца посланице
са једне, и излагање конкретних тематика са дуге стране, до
воде до закључка да се 1Јн обраћа свима онима који се нала
зе укорењени у духовном предању јовановског хришћанског
израза, тј. свим припадницима Цркава јовановске традиције.
У новозаветној науци постоје ставови да 1Јн представља рано
хришћански феномен релектире (relecture), тј. да је она први
коментар, прво (православно) тумачење Еванђеља по Јовану,
које је било подложено разним погрешним интерпретацијама.
1Јн на почетк у не садржи прескрипт, нити на крају типичне
елементе за завршетак писма (поздраве и сл.), тако да је тешко
утврдити књижевну врсту текста. У новозаветној науци по
стоје предлози да се 1Јн у погледу књижевне врсте дефинише
као трактат, омилија у виду писма, манифест, службена посла
ница итд. У сваком случају, текст је прожет комуникационим
актом (нпр. 12 пута се понавља „пишем вам“), једном аукторај
лним „ја“, као и формулацијом састављеном од „ви“ и адресата
којима се оно увек изнова обраћа са „браћо“ или „љубљени“.
Теолошки искази и паренетска упутства о томе како ис
правно поступати не омог ућавају јасну структ уру текста, али
су препознатљиви тематски комплекси који су по аутору 1Јн
међусобно повезани. Теме су следеће:
1) Питање греха. Са једне стране препознатљивост греха
је карактеристична за веру, док је његово игнорисање иден
тично са одрицањем спаситељске димензије Христове смрти,
тј. са тврдњом да је Христова смрт ирелевантна за живот у
светлу, за заједницу са Богом (1Јн 1, 5 – 2, 2). Са друге стра
не, за човека који се налази у заједници са Богом немог уће је
грешити (1Јн 3, 4–10; уп. 5, 18). Можда је разликовање између
„греха који је на смрт“ и „греха који није на смрт“ компромис
којим аутор пок ушава да нађе равнотеж у између у претходној
дискусији постављених теза.
2) Питање теолошког идентитета Исуса Христа. Чини
се да 1Јн оспорава став који прави разлик у између небеског
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Христа који припада Бог у и земаљског Исуса; веза између
њих двојице је врло слаба, што има за последицу да конкрет
на људска телесност Исуса није заиста носилац и посредник
божанске стварности (уп. 1Јн 2, 18–27: Исус је Христос, уп. та
кође 5, 1; уп. 1Јн 4, 1–6: Исус је дошао у телу; 5, 6с: Исус није
дошао само водом [крштење], уп. Јн 1, 32, већ водом и крвљу
[смрт], уп. 1Јн 1, 9; 2, 23; 3, 16; 4, 10). Оваплоћење и смрт Ису
са Христа констит уишу теолошки идентитет Исуса Христа,
само тако што је он „Син“ кроз кога се приступа Бог у (1Јн 5,
5–12; уп. 2, 23; 1, 3).
3) Питање животне праксе која одговара исповедању на
веденог идентитета Исуса Христу. Етос живота у Христу про
јављује се у љубави према „браћи“ (при чему није јасно да ли
се љубав пројављује само еклисијално или и универзално). У
љубавном предавању Исуса за своје долази до пројаве бића
Божијег (уп. 1Јн 2, 3–11; 3, 11–24; 4, 7сс; ценрални исказ: 4, 16!).
Тако стара и нова заповест љубави (1Јн 2, 7с) обухвата и веру
у Сина Божијег (1Јн 3, 23). Исповедање вере у Христа и љубав
према ближњима су реалност живота у Духу (уп. 1Јн 2, 27; 3, 24).
Ови тематски комплекси уводе се путем подсећања на
полазну тачк у („у почетк у“) јовановске теологије, на којој
1Јн континуирано базира своју арг ументацију (1Јн 1, 1–4; уп.
2, 7с; 3, 11). Карактерис тика арг ументације 1Јн је у кондици
оналним реченицама („ако… онда“) у антитетском поретк у
(уп. нпр. 1Јн 2, 9–11).
Повод за писање посланице је контраверза која се појави
ла у јовановској заједници, а која се тицала исправног схва
тања послања Исуса Христа које уводи у заједницу са Богом
и дарује живот. Аутор упозорава на теологију која потиче из
јовановског хришћанства (1Јн 2, 18с, 26; 3, 7), чије последице се
огледају у христологији са једне и у понашању заступника на
ведене теологије према заједници са друге стране. У егзегези
се противници о којима се говори у 1Јн сматрају заступници
ма докетске христологије која учи да је Христос само појавно,
феноменолошки био човек, пошто је немог уће трајно и ствар
но повезивање божанског и људско-тварног, које би у себи
обухватало и смрт. Последица докетске христологије је да је
свако сагледавање Исусове смрти као сотириолошког догађа
ја погрешно (уп. сл. ПФил 7, 1). Због повезивања исповедања
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исправне христологије и етике може се претпоставити да су
противници поседовање Духа (кога су су добили на крштењу)
веома високо ценили (уп. 1Јн 2, 20с.26с) и да су се нељубавно
односили према осталим члановима заједнице, што указује
на известан елитизам. Када аутор, имајући управо њих у виду,
указује на суд (1Јн 2, 28 – 3, 3) и на долазак последњих времена,
називајући их антихристима (1Јн 2, 18), јасно је да жели да их
изопшти из заједнице. Нејасно остаје да ли се може тврдити
да докетска христологија коју 1Јн побија води у једном правцу
где је већ мог уће говорити о гностицизму, док позиција коју
заступа аутор представља дистанцирање јовановске Цркве од
неких својих чланова и њену интеграцију у велик у Цркву (уп.
Јн 21 и тамо представљени однос Петра и Јована).
У погледу реципираних традиција, раније се сматрало да
је 1Јн у себе интегрисала једну хеленистичко-гностичк у апо
калипсу (по аналогији са тиме да је у Еванђељу по Јовану ин
тегрисан један апокалиптички извор – Offenbarungsredenqu
elle), која јој је служила као предложак. Ова хипотеза је данас
углавном одбачена. Текстови 1Јн 1, 1–4 и 2, 12–14 могли би
представљати старије традиције које нису директно форму
лисане од стране аутора.
У погледу интегритета текста спорно је да ли 1Јн 5, 14–21
представља сек ундарни додатак. Као арг ументи за сек ундар
ност овог фрагмента наводе се следећа места: 5, 13 ствара ути
сак закључка, тј. завршетка текста; 5, 17 је контрадикторно са
3, 4 (?); чини се да 5, 21 подразумева другачију сит уацију. Сти
хови 1Јн 5, 7с представљају интерполацију из IV века, познат у
као comma johanneum (уп. критички апарат код Nestle-Aland).
Време и место настанка зависи од тога како се одређује
првобитни поредак јовановских списа. Већина истраживача
сматра да се 1Јн органски надовезује на Еванђеље по Јовану,
тежећи да га акт уализује у новој сит уацији (нека врста „јо
вановске пастирске посланице“). Као арг ументи за успоста
вљање овог односа између Еванђеља по Јовану и 1Јн углавном
се наводе следећа запажања: 1) заповест љубави се смешта у
црквени контекст; 2) историзација дуализма тама – светлост
(1Јн 2, 8, при чему светлост почиње појавом Исуса Христа);
в) наглашавање фут уристичке есхатологије која је карактери
стична за најмлађи слој у генези Еванђеља по Јовану; г) надо
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везивање 1Јн 1, 1–4 на Јн 1, 1с. Са друге стране, наводе се арг у
менти који пледирају за приоритет 1Јн у односу на еванђеље: 1)
1Јн никада не цитира Јн; 2) у 1Јн док ументовани раздор унутар
јовановске заједнице у Еванђељу по Јовану је прошлост (уп.
Јн 6, 60–71) и већ је прерађен; 3) 1Јн 2, 1 поистовећује Христа
и Параклита (уп. „παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα“), док се
ово разликовање развило касније у еванђељу, где је Параклит
постваскрсни помоћник хришћанима у свет у. У зависности
од тога којим арг ументима се даје предност, 1Јн се датира пре
или после Еванђеља по Јовану, и сходно томе се за оба списа
претпоставља исто место настанка, највероватније Ефес.
Питање аутора 1Јн налази се тесној вези са питањем ауто
ра Еванђеља по Јовану. Ово питање је, међутим, мало значај
но ако се претпостави да се иза оба текста налази социолект
који се постојано спроводи кроз литерарну генезу. Каракте
ристично је, такође, „пишемо вам“ у 1Јн 1, 1–4, повезано са
„пишем вам“ (1Јн 2, 1, 7, 8, 12–14, 21, 26; 5, 13). Очигледно јe да
аутор себе сматра чланом једне предањске заједнице сведока
која је утолико и „апостолска“, дакле управо оно што се данас
назива „јовановска школа“ (уп. такође Јн 1, 14, 16; 21, 24).
10.2.2. Посланице Друга и Трећа Јованова
Посланице Друга и Трећа Јованова су два најкраћа списа у ка
нону Новог завета: 2Јн садржи само 245 речи, док 3Јн садржи
само 219 речи.
10.2.2.1. Посланица друга Јованова
Литерарна структ ура текста:
1–3		
4		
5–10		
12с		

Прескрипт
Проомијум
Корпус
Завршетак писма

Посланица друга Јованова упућена је једној локалној црквеној
заједници коју аутор ословљава као „изабрану госпођу“, а чла
нове заједнице „њеном децом“ (2Јн 1, 4, 5; уп. такође поздраве
од „деце изабране сестре“, тј. друге црквене заједнице у ст. 13).
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Адресати Друге Јованове свакако чине део једне шире црквене
заједнице која је „познала истину“ (ст. 1с), тј. која се заснива
на традицији на коју се позива аутор, а коју карактерише ме
ђусобна љубав (ст. 4, 5с).
У погледу књижевне врсте ради се о писму са препозна
тљивим епистоларним елементима, као што су прескрипт
(ст. 1–3) и поздрави (ст. 13). Аутор подсећа реципијенте на
заједничк у црквену традицију у чијем центру стоји међусоб
на љубав. У акт у љубави, „позната истина“ се доживљава као
она која „остаје у нама и са нама ће бити у све векове“ (ст. 2).
Под „истином“ се подразумева стварност Божија у коју уво
ди Исус Христос. Али претпоставка ове истине је да је Исус
Христос дошао у телу (ст. 7). Поједине придошлице („варали
це“, ст. 7) у заједницу оспоравају овај став. У ст. 10–11 аутор
савет ује заједницу да не прима оне који заступају ово учење,
већ да им ускрати чак и поздрав.
Својим списом аутор жели да упозори заједницу, у чијем
оснивању је на неки начин и сâм учествовао (ст. 8), да не при
ма ове пут ујуће проповеднике који очигледно заступају хри
столошку позицију сличну или пак идентичну оној коју поби
ја 1Јн (уп. 2Јн 7 са 1Јн 2, 22; 4, 2). Вероватно се, дакле, радило
о докетистима који су принципијално оспоравали мог ућност
да тварно и људско може бити носилац и посредник божан
ског. Чини се да аутор ову позицију посматра као извитопере
ње заједничке црквене традиције (ст. 9; уп. ст. 5).
Време настанка се одређује у зависности од поретка јова
новских списа који се заступа. Тако се 2Јн датира после Еван
ђеља по Јовану и 1Јн, или пак пре 1Јн и еванђеља. У погледу ме
ста настанка, као и за остале јовановске списе узима се Мала
Азија, највероватније Ефес.
Аутор назива себе „презвитером“ („πρεσβύτερος“), што
треба схватити пре као почасну тит улу него као црквену слу
жбу у смислу јерархијске припадности колегијуму презвите
ра. Питање је да ли је аутор 2Јн и 3Јн идентичан са од Папи
ја поменутим учеником Господњим, презвитером Јованом
(Фраг I, 1). Данас се све чешће сматра да се ради о истој особи.
Највероватније је да је иста особа, дакле презвитер Јован, пи
сац све три посланице. Па ипак, у новозаветној науци по свим
овим питањима не постоји сагласност.
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10.2.2.2. Посланица трећа Јованова
Литерарна структ ура текста:
1		
2–4		
5–12		
13–15		

Прескрипт
Проомијум
Корпус
Завршетак писма

Прималац 3Јн је Гај, о коме се ништа ближе не зна. Њега
аутор назива својим дететом (ст. 4), што може да указује на
то да га је он увео у веру. Аутор се захваљује Гају што прима
(угошћује) пут ујуће проповеднике који су по његовом нало
гу изашли међу незнабошце, највероватније у циљу мисије
(ст. 5–8).
Посланица је написана у форми античког приватног
писма (прескрипт ст. 1; жеље ст. 2; најава посете ст. 13; по
здрави од и за ст. 15). Поред успос тављања контакта са Гајом
и захваљивања на подршци, помиње се и проблем који Гај
има са Диотрефом. Последњи, наиме, жели да буде „први у
заједници“ (ст. 9: „ὁ φιλοπρωτεύων α’θτῶν“), говори лоше о
презвитеру и његовим људима (ст. 10), не прима браћу (по
менуте мисионаре, ст. 9), и искључује из заједнице (ст. 9: „ἐκ
τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει“) оне који желе да их приме. Коначно,
аутор помиње и неког Димитрија, кога вероватно препору
чује Гају, можда да интервенише код Диотрефа (ст. 12).
Шта је аутор хтео да пос тигне овим списом није у потпу
нос ти јасно, тј. није јасно шта Гај треба тачно да учини пово
дом конфликта са Диотрефом. У новозаветној науци изнете
су разне тезе које пок ушавају да расветле позадину сукоба
презвитера и Диотрефа. Неке сматрају да се ради о кон
фликт у између две еклисијалне концепције: презвитер ру
ководи једну надрегионалну мисију, док је Диотреф епископ
једне локалне заједнице и одбија да учес твује у презвитеро
вом мисионарском подухват у. Неке, пак, у конфликт у виде
догматску проблематик у: или се сматра да је презвитер пра
вославни учитељ а Диотреф јеретик, или пак обратно – да
је Диотреф православни епископ који пок ушава да наметне
црквену дисциплину презвитеру Јовану и његовим пропо
ведницима. Пос тоје и комбинације оба прис тупа – еклиси
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јалне и догматске проблематике – али текс тови су исувише
кратки и штури у погледу садржаја да би се могло доћи до
сиг урних закључака.
У погледу ауторс тва и мес та нас танка важи што и за 1Јн.

10.3. О
 ткривење Јованово
Патристичка егзегеза: Ориген, Σχόλια εἰς Ἀποκάλυψις, ΒΕΠΕΣ 17,
134–160; Андрија Кесаријски, MPG 106, 207–458; Арета Кесаријски,
MPG 106, 486–786; Ик уменије, MPG 119, 721–726; Cramer, C
 atenae
VII, 171–582. Од отаца још су Јустин, М
 елитон Сардски и Климент
Александријски т умачили Откривење, али су њихова т умачења из
губљена; сачувано је само неколико фрагмената код Иринеја, Ипо
лита и Методија Олимпијског.
AncB 38: J. M. Ford 1995.

Литерарна структ ура текста:
1, 1–8		
Увод (1, 1–3 пролог; 1, 4–8 прескрипт)
1, 9 – 22, 5
Корпус апокалипсе
1, 9–20	Налог
2, 1 – 3, 22	Седам п
 осланица
4, 1 – 22, 5	Откривење будућности
4, 1 – 5, 14	Визија престола (прелудијум)
6, 1 – 8, 1	Седам п
 ечата (убацивање 7, 1–17)
8, 2 – 14, 20	Седам труба (убацивање 10, 1 – 11, 13 и 12, 1 – 14, 20)
15, 1 – 19, 10	Седам ч
 аша (проширење 17, 1 – 19, 10: Вавилон)
19, 11 – 20, 15 Задњи догађаји
21, 1 – 22, 5	Божији нови свет
22, 6–21		Закључак (потврда и благослов)

Одређење књижевне врсте Откривења доводи се у тесну ве
зу са апокалиптичком литерат уром позног јудаизма (највећи
део текста Отк 1, 9 – 22, 11). Под апокалипсом се подразуме
ва приповедање онострано посредованог откривења једном
људском бићу, које разоткрива трансцендентне димензије
стварности уз помоћ временских аспеката. Тако се омог ућује
исправна, целок упној стварности одговарајућа животна ори
јентација неопходна за спасење, при чему се религијска тра
диција на којој се приповедање заснива наново потврђује и
утврђује и истовремено се ојачава у вери човек коме се спис
обраћа. Текст Откривења Јовановог поседује готово све ка
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рактеристике апокалиптичке литерат уре: визије, алегорезе,
паренезе, молитве, химне, анђеле, симболичко-митски језик,
спек улације бројевима итд. Међутим, постоје и препознатљи
ве специфичности текста Откривења Јовановог у поређењу
са њему савременим апокалиптичким текстовима:
1) Откривење Јованово, за разлик у од њему савремених
апокалипси које су подражавале фиктивно ауторство лично
сти из прошлости (уп. Дан 12, Мојсије, Енох), није анониман
спис. Пророк Јован пише са свешћу пророчког овлашћења од
Исуса Христа и није му потребна легитимација путем древ
них фиг ура из историје Израила.
2) Откривење Јованово је апокалипса у форми писма, по
што је читав текст заокружен епистоларним литерарним еле
ментима (Отк 1, 4–8 || 22, 6–11). Испред прескрипта, који са
држи име аутора (Јован), налази се се пролог (Отк 1, 1–3), који
све што следи у тексту одређује као последицу комуникације
Исуса Христа и његовог слуге Јована (уп. Отк 1, 12–20). Стога
се Откривење у погледу књижевне врсте може означити као
апокалипса у форми цирк уларног писма. То надаље значи да
оно захтева за себе свакодневну акт уелност и вероватно тежи
да буде читано на богослужбеним сабрањима.
3) По Откривењу Јовановом, за разлик у од сродних по
знојудејских апокалипси, без обзира на очекивање будућих
космичких догађаја, одлучујући преокрет у историји се већ
догодио: догађај Исуса Христа маркира почетак наступања
Царства Божијег на небу и на земљи. Овај поглед се нарочито
изражава у химнама.
У корпусу текста Откривења, следствено Отк 1, 19, мог у
се разликовати следеће целине:
1) Визија у којој пророк добија налог (Отк 1, 12–20). У пр
вом делу Јован добија налог од самог Господа Христа за своје
писмено пророчанство.
2) Седам порука за седам малоазијских Цркава (Отк 2,
1с), које су, сходно прескрипт у (Отк 1, 4) и налог у (Отк 1, 11),
адресати целок упног дела. Седам посланица садрже процену
стања вере у свакој заједници појединачно и апел за побољ
шањем који потиче од самог Исуса Христа. Том приликом
се критик ују извесне појаве у заједницама у вези са њиховом
асимилацијом у религијско-култ уролошку праксу незнабо
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жачког света који их окруж ује. Све посланице имају каракте
ристичну структ уру: заповест да се напише, онај ко говори,
опис сит уације, позив на буђење, позив на превазилажење.
3) Откривење будућности творевине и Цркве (Отк 4, 1 –
22, 5) опис ује визионарски посредовану порук у о победи у
догађају Христа и већ утемељеног Царства Божијег над си
лама противним Бог у. При томе се свет посматра као целина
и прати се његова трансформација на више нивоа путем ка
тастрофа којима је изложен. Овај процес, који је иницирао
сам Бог, покренут је на небу, од стране Јагњета које симбо
лише Исуса Христа у његовој жртви (Отк 4, 1с), и одвија се
у прогресивном опис у три седмоделна циклуса невоља које
сналазе свет, у циљу да се људи покају и окрену Бог у са једне
стране, и да се уништи стари, идолопоклонством инфицира
ни свет са друге стране: 1) Отк 4, 1 – 8, 1: отвара се седам пе
чата књиге са планом Божијим; 2) Отк 8, 1 – 11, 5: седам труба
које најављују суд; и 3) Отк 11, 15 – 22, 5: седам чаша из којих се
излива гнев Божији. При томе седми елемент сваког циклуса
отвара пут следећем циклус у (нпр. седми печат, тј. седма тру
ба). После трећег циклуса чаша не следи даљи седмоделни
циклус, већ седма чаша испушта из себе конфронтацију два
града – блуднице Вавилона, тј. Рима као симбола Бог у про
тивног света који пропада (Отк 17, 1 – 19, 10), и новог Јеруса
лима, нове творевине неба и земље (Отк 21, 9 – 22, 5). Изме
ђу ове конфронтације опис ује се суд над силама зла и појава
нове твари (Отк 19, 11 – 21, 8). У овом приповедању, у ком
се динамички, путем седмоделних циклуса, сагледавају по
следњи догађаји у њиховој универзалној и коначној димен
зији, све до констит уисања Царства Божијег у новој твари,
препознатљива су тзв. „убацивања“ или „прекиди“. У сваком
случају, „убацивања“ се не налазе у међусобној линеарној или
тематској прогресији. Она, из перспективе оних који припа
дају Јагњет у, артик улишу извесне теме путем у визијама са
гледаних поредака догађаја или описа стања. Ова „убацива
ња“ лоцирана су унутар три седмоделна циклуса, и тематизу
ју аспекте процеса космичке победе Царства као обнављања
творевине са једне стране, и аспекте који издвајају верне као
спасене од света који пролази са друге стране:
а) Убацивање I (Отк 7, 1–17): верни су поштеђени суда и
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невоља, ако не посустану у тешким невољама (уп. Отк 7, 4:
144.000 из свих племена Израилових, од незнабожаца „мно
штво народа које не може нико избројати, од свакога племена
и рода и народа и језика“.
б) Убацивање II (Отк 10, 1 – 11, 1): мисионарска делатност
пророка Цркве у последња времена са поновним налогом Јо
вану да пророк ује (Отк 10, 11) и два сведока (Отк 11, 3с).
в) Убацивање III (Отк 12–14): верни треба у световним и
друштвеним структ урама незнабожачког окружења и њихо
вим религијским праксама да препознају моћ сатане који је
већ побеђен. Од њих се треба дистанцирати и у страдањима
сачувати припадност Христу (жена са дететом и аждаја; две
звери које засиг урно симболишу култ римског цезара и про
пагандну машинерију цезаревих свештеника истог култа).
Ова пажљива литерарна концепција покреће питање у ко
јој мери је Откривење Јованово могло да буде написано у ек
статично-визионарском стању, а у којој мери текст указује на
пажљив и осмишљен процес писања. На ово питање се у но
возаветној науци данас најчешће одговара тако што се указује
да се иза апокалипсе као књижевне врсте генерално налази
озбиљан студијски рад.
У погледу повода и сврхе текста Откривења, од велике
су помоћи местимични апели (нарочито Отк 2, 1с; 12–14; 17,
1с) којим аутор подстиче адресате да се недвосмислено дис
танцирају од социјално-култ уролошког окружења и његових
вредности и да мање или више интензивну пресију (уп. Отк 2,
13: страдање Антипе у Пергаму; уп. такође 6, 9–11; само наја
ва страдања 2, 10; 3, 10 и осврт на период Нерона, уп. 17, 6; 18,
24) схвате као индицију да заједница Цркве егзистира у пот
пуној супротности са светом и његовим захтевима. Управо у
томе се огледа суштинска супротност Бога и зла у његовој ви
шеслојној и зато не увек препознатљивој присутности. На тај
начин аутор се дотиче тема везаних за хришћанску животну
праксу, дакле питања која су акт уелна унутар хришћанске за
једнице, као што су једење идолског меса (Отк 2, 14, 20), или
учешће у религијским празницима у контексту државних кул
това. Аутор заступа одрицање сваке асимилације и компро
миса са култом цезара, па чак и „блаже“ форме тога, које су
често могле бити везане за професију, као и учешће хришћана

228

Увод у Нови Завет

у социјалном живот у, пошто се и ту често јављају питања вер
ског идентитета.

Навод Отк 13, 18 у ком се говори о броју човековом и броју звери
666, увек је наново будио машту и потицао на разна апокалиптич
ка тумачења овога броја. Данас се у новозаветној науци углавном
сматра да број 666 представља збир бројних вредности јевреј
ских слова у синтагми „Нерон Цезар“: =( נ50) + =( ר200) +  =( ו6) +
 =( ן50) +  =( ק100) +  =( ם60) +  =( ר200). Збир бројчаних вредности
ових словних знакова чини 666.

Пошто се наведене малоазијске заједнице налазе у мисионар
ском пољу апостола Павла, мог уће је да пророк Јован крити
кује извесне појаве унутар Цркава које имају везе са динами
ком наслеђа павловских, више ка свет у отворених теолошких
позиција (уп. нпр. 1Кор 10, 27с!, или пак у Откривењу савреме
ним пастирским посланицама). Сврха Откривења као визио
нарског доживљаја и литерарног акта је свакако да, користе
ћи афективна средства, ојача идентитет оних хришћана који
су спремни да се одрекну асимилације по цену мучеништва.
Литерарни интегритет текста је, без обзира на инкохер
нецију која је местимично приметна, неоспоран.
Што се тиче традиција и извора интегрисаних у Откриве
ње, приметна је континуирана интертекстуална кореспонден
ција са Старим заветом, и то пре свега са Исаијом, Јеремијом,
Езекиљем, Данилом и Књигом псалама. Цитати се заснивају и
на Септ уагинти и на јеврејском (или арамејском) тексту. На
даље се на различите начине одговара на питање да ли мно
гобројне химнолошке и лит ургијске текстуалне целине по
тичу из богослужбеног живота заједница, или су то ауторове
формулације које се само ослањају на богослужбене текстове.
Акламације и химне се налазе претежно у експозиционалној
визији Отк 4, 1с и у тзв. „убацивањима“, као и у визијама седам
чаша. У тим текстовима се слави Бог за успостављање Цар
ства Божијег, које на земљи још није настало или је у фази
настајања, док верни чекају његово потпуно остварење у на
станк у нове земље и неба. Постоје још неки текстуални ком
плекси који се сматрају од аутора преузетим традицијама, као
нпр. Отк 11, 1–13 (два сведока – пасаж који представља један
од најзагонетнијих момената у Откривењу); 12, 1–18 (жена и
од аждаје спасено месијанско Дете); 17, 8–18 (звери и цареви);
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18, 1–24 (пад Вавилона). Међутим, то су само претпоставке,
пошто реконструкција било каквих „извора“ није мог ућа.
У погледу времена и места настанка од помоћи су
метафоре звери (гл. 13; 17) које тематизују култ цезара,
консеквент
но спро
во
ђен у Ма
лој Ази
ји то
ком I ве
ка од
стране локалних власти, који вероватно под Доминтијаном
достиже још веће размере него под његовим претходницима.
Он је, по Светонију (VitaDom 13, 2), од 85. године захтевао да
га називају „господ и бог“ („dominus et deus noster“), на шта
можда упућује Отк 13, 6. Поред тога чини се да он није иници
рао велики прогон хришћана који би се могао довести у везу
са очекивањем страдања у Отк 6, 10с (уп. такође Отк 2, 13; 16,
6; 17, 6; 18, 24). Међутим, иако под Доминтијаном није било
прогона хришћана ширих размера, свакако је било опт ужби
на рачун хришћана (нпр. да не испуњавају своје грађанске [=
религијске!] дужности ) код локалних власти, које су потом
захтевале од опт ужених да се одрекну своје вере и исповеде
лојалност култ у цезара. Уосталом, о овим појавама има пода
така и у преписци између провинцијског управника Витиније
и Понта, Плинија Млађег (година 111–113), и цезара Трајана
(Плиније, Ep 10, 96). Може се претпоставити да је одбијање
послушности властима водило и до пог убљења. И за одре
ђивање времена настанка користи се метафорика две звери,
пошто она на загонетан начин указује и на садашњост и на не
посредну будућност последњих догађаја. Међутим, прецизно
разјашњење десет глава и седам рогова прве звери која седи
на блудници Вавилону (Рим, тј. Dea Roma, уп. Отк 17, 8–14; уп.
такође 13, 13) није мог уће: седам рогова значе седам римских
брегова, као и седам римских цезара, од којих последњи још
није дошао, али није јасно ког римског цезара треба рачунати
као првог – Јулија Цезара или Октавијана Авг уста. У зависно
сти од тога одређује се време о коме аутор говори (Нерон, Ве
спазијан или Доминтијан). Откривење је вероватно написано
у време Доминтијана. У прилог томе говори притисак који
се врши на хришћане од стране Рима (тј. Вавилона, при че
му треба имати у виду да се Рим назива Вавилоном тек после
70. год.), као и чињеница да апостолска времена представља
ју прошлост (Отк 21, 4; 18, 20). Откривење је, дакле, написа
но око 95. у западној Малој Азији. Поједине, традиционалне

230

Увод у Нови Завет

делове текста није мог уће прецизније датирати (нпр. Отк 17,
9–11 или 6, 6).
Аутор, који себе представља као преносиоца откривења
(άποκλαλυψις) и пророштва (προφητεία) датог до Бога, зове се
Јован (Отк 1, 1, 4, 9; 22, 8). Наговештава се припадност ширем
круг у ранохришћанских пророка (Отк 1, 1; уп. 22, 6, 9). Лич
ност аутора је свакако била позната у малоазијским заједни
цама којима се обраћа; можда је у њима деловао као пророк и
имао известан круг симпатизера. Пошто се трагови пут ујућих
пророка налазе и у Еванђељу по Матеју и у Дидахију (око 100.
год.), и пошто се и они мог у лоцирати на просторе Сирије и
Палестине, може се закључити да је Јован био експонент про
рочког покрета који је после јудејског рата (70. год.), као и дру
ге јудеохришћанске групе, емигрирао на просторе Мале Азије
(уп. Евесевије, ЦИ 37–39). Име Јован сиг урно није псеудоним,
али је прецизна историјска идентификација аутора немог ућа.
Од средине II века јавља се претпоставка да је пророк Јо
ван, аутор Откривења, идентичан са Јован Зеведејевим, апо
столом из круга Дванаесторице, и да самим тим Еванђеље по
Јовану, три посланице и Откривење потичу од истог ауто
ра. Ова претпоставка је оспоравана на Исток у, где Откри
вење није ушло у богослужбене лекционаре и где су „алоги“
(„ἄλογοι“, који одбацују Логос те су зато нелогосни, неразум
ни; Епифаније Кипарски, Haer 51, 3) и Дионисије Александриј
ски (средина III века, уп. Евесевије, ЦИ VII, 25) одбацивали
Откривење пре свега због хилијазма (представе о хиљадуго
дишњем месијанском међуцарству пре коначне трансформа
ције творевине, уп. Отк 20, 1–15). Језик Откривења разлик у
је се од Еванђеља по Јовану: присутан је изразити „семитски
идиом“, 128 новозаветних ἅπαξ λεγόμενα итд. У сваком случају,
постоји низ тема које указују на додирне тачке између Еван
ђеља по Јовану и Откривења Јовановог (уп. Отк 7, 16с; 21, 6; 22,
1, 17 || Јн 4, 10, 13с; 7, 37–39), тако да питање припадности про
рока Јована тзв. јовановској школи остаје отворено. Сиг урно
је да пророк Јован није припадао круг у Дванаесторице (уп.
Отк 21, 14; 18, 20). Коначно, да је ауторство апостола Јована
било неоспорно и чврсто утемељено, не би управо на Исто
ку дошло до дугог колебања по питању каноничности списа:
апостолски ауторитет би однео преваг у и над проблематич
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ним садржајем. Постоји и пок ушај идентификације пророка
Јована са презвитером Јованом кога помиње Папије као уче
ника Господњег (Фраг I, 1).
У савременој новозаветној науци нарочито се истраж ује
однос између Откривења Јовановог и каснојудејско-ранохри
шћанске апокалиптике, као и мог уће лектире Откривења са
становишта теологије ослобођења.

11. П
 осланица Јеврејима
Патристичка егзегеза: Јован Златоуст, MPG 63, 9–236; 64, 479–492;
Теодор Мопсуестијски, MPG 64, 951–968 (фрагменти); Кирил Алек
сандријски, MPG 74, 953–1006; Теодорит Кирски MPG 82, 673–786;
Јован Дамаскин, MPG 95, 929–998; Икуменије, MPG 119, 271–452;
Теофилакт, MPG 125, 185–404; Cramer, Catenae VII, 112–598; Staab,
Pauluskommentare.
EKK 17, 1–3: E. Grässer, 1990, 1993, 1997.
AncB 36: C. R. Koester, 2001.

Литерарна структ ура текста:
1, 1 – 4, 13
Утемељење: Христос као Син Божији
4, 14 – 10, 18
Главна христолошка тит ула: Христос као 
		
Првосвештеник
7–10		
Христос као Првосвештеник по реду Мелхиседекову!
10, 19 – 13, 21	Паренеза: очување вере
11		
„Облак сведока“!
13, 22–25	Завршетак писма

Посланица Јеврејима је анониман спис. Мада је и по форми
и по садржају доста удаљена како од аутентичних посланица
апостола Павла, тако и од павловске традиције уопште, њој
је релативно рано придодат наслов „Јеврејима“, по угледу на
Павлове посланице, а не име аутора као што је то случај са
саборним посланицама (Јакова, Петра итд.). У данашњим из
дањима текста Новог завета, Посланица Јеврејима се налази
на крају збирке Павлових посланица, а то место заузима и у
великом броју рукописа византијског текста. У старијим тек
стуалним сведочанствима налази се између 2Сол и 1Тим, у Р46

232

Увод у Нови Завет

чак између Рим и 1Кор, на неким другим местима између Гал
и Еф. На списку Атанасија Великог налази се после 2Сол. Тре
ба напоменути да постоје кодекси (F, G) који садрже 13 посла
ница апостола Павла, дакле не садрже Посланицу Јеврејима.
У готово свим рукописима, посведочени inscriptio (на
слов пре почетка текста) или subscriptio (на крају текста) „Је
врејима“ („πρὸς Ἑβραίους“) важи за сек ундарни. Осим тога, он
садржи извесне нејасноће: иако је из садржаја текста јасно да
је упућен верујућим хришћанима, није потпуно јасно у ком
смислу се они називају Јеврејима (уп. Јев 13, 9). Највероват
није је да је посланица окарактерисана као упућења Јеврејима
пошто је доминантна јудејска тема првосвештеника. У сваком
случају, реципијенти посланице познају религијско-теолошку
арг ументацију списа, дакле блиска им је јудејска апокалипти
ка и јудејско-александријска теологија (Филон Александриј
ски). Мог уће је да се реципијенти налазе у Италији (Риму),
ако се Јев 13, 24: „οἱ άπὸ τῆς Ἱταλίας“ схвати тако да поздраве
шаљу сународници који се у тренутк у слања посланице налазе
у иностранству. Међутим, Јев 13, 24 може да се схвати и тако
да се аутор налази у Италији (Риму), одакле браћа поздравља
ју примаоце посланице, своје сународнике, који се налазе на
непознатом месту. Из текста посланице произилази да аутор
има у виду не само Јевреје, тј. јудеохришћане (наведене култне
теме, старозаветна егзегеза), већ и хришћане из незнабоштва
(уп. нпр. Јев 6, 1с; 13, 4).
У погледу литерарног карактера и садржаја може се кон
статовати да је Посланица Јеврејима по форми удаљена од
књижевне врсте писма (недостаје прескрипт, епистоларни ко
муникативни елементи недостају у потпуности у 1–12; уп. ме
ђутим сит уативне инсинуације у Јев 10, 32–34; 12, 4). Њен епи
столарни карактер је маргиналан и ограничава се само на Јев
13, 18–25. Одређивање књижевне врсте је тешко и одговарају
ћи предлози се базирају углавном на начину на који аутор ко
муницира са реципијентима. Тако се нпр. Јевр пореди са гово
ром (омилија), пошто постоји низ реторичких елемената који
су препознатљиви (Јев 2, 5; 6, 9; 9, 5; уп. 5, 11; 6, 1с; 8, 1; 11, 32). У
том случају радило би се о једној на грчком произнесеној си
нагогалној омилији, која је потом у писаној форми послана ре
ципијентима. У новије време радо се користи синтагма из Јев
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13, 22: „ὁ λόγος τῆς παρακλήσεως“ („реч утехе“, уп. Дап 13, 15) да
се означи књижевна врста ове посланице, што се надовезује
на препознатљив повод за писање списа, да се утеше они који
су се заморили у вери (Јев 5, 11 – 6, 12). Када је у питању форма
текста, значајно је и питање да ли се ради о псеудонимном или
анонимном спису, пошто се име аутора нигде не помиње. Ово
питање се директно надовезује на питање да ли је завршетак
текста (где се помиње Павлов ученик и сарадник Тимотеј, Јев
13, 23) изворно припадао посланици. Постоје претпоставке да
је епистоларни завршетак Јев 13, 22–25 тек сек ундарно при
додат тексту да би се на тај начин анонимној посланици су
герисало Павлово ауторство. Међутим, ова претпоставка се
сусреће са тешкоћом да читава 13. глава Посланице Јеврејима
садржи епистоларне елементе (нарочито Јев 13, 18с).
У погледу садржаја доминира једна тема: догађај Исуса
Христа и на њему засновано иск упљење (дакле сотириоло
шка димензија догађаја Христа) доводи се у однос са задат
ком првосвештеника у жртвеном култ у Израила. Догађају
Исуса Христа се приписује универзална димензија која баца у
сенк у жртвени култ Израила, превазилази га као нешто боље
и дефинитивно (моменти типолошке егзегезе). Надаље, тео
логија првосвештеника је јединствен теолошки концепт у Но
вом завет у, по аутору упућен онима који су напреднији у вери
(Јев 5, 11 – 6, 3). Јев се у овој својој теолошкој концепцији не ба
зира на жртвама иск упљења јерусалимског светилишта, већ
на светом шатору из времена Мојсија. Централни моменат
је контраст између шатора откривења и левитског првосве
штеника који увек наново мора да приноси крвне жртве (и за
своје грехе), и небеског светилишта и једног Првосвештеника
по реду Мелхиседекову (уп. Пост 14, 18–20; Пс 110, 4) који је (и
сам без греха) једном за свагда принео сопствену крвну жртву
и тако постао посредник новог Савеза (Јев 9, 15). У овом ту
мачењу крсне смрти је смрт Исуса Христа, „саможртвовање“
Првосвештеника, док се његово васкрсење и узвишење сагле
дава као улаз у небеску светињу. Тамо Исус Христос делује
као заступник својих (Јев 9, 24).
Христологија се надаље излаже на тај начин што је Исус
Христос као Син Божији већи од анђела и од Мојсија (1–4), а
са друге стране у свему (осим греха, Јев 4, 15) подобан људи
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ма (Јев 2, 11); иск ушаван у страдању, поучавао се послушности
(Јев 2, 18; 5, 8). Препознатљива је и напетост у арг ументаци
ји да је Исус Христос одувек био Син Божији (традиционал
на христологија) и Првосвештеник (теолошко-христолошки
novum аутора Посланице Јеврејима) и да је он то постао тек
извршењем свог првосвештеничког акта (уп. Јев 5, 7–10 [„би
услишен“, „наречен“] и 13, 8), што има призвук адоптивне хри
стологије (уп. Рим 1, 3с).
Пошто је аутор припремио терен за излагање теолошкохристолошких ставова и изложио арг ументативно своју со
тириолошки оријентисану првосвештеничк у христологију,
он завршава паренезом, тј. утешним и охрабрујућим позивом
на чврсто држање вере (Јев 11; 12, 38–39). Аутор дефинише ве
ру (Јев 11, 1) као однос наде према стварности и потврду ства
ри невидљивих. То што је акт иск упљења изведен једном за
свагда одговара јединствености окретања Исусу Христу, тако
да друга прилика („покајање“) не постоји (Јев 6, 4–6; 10, 26–29;
12, 16с). Ова планска комбинација теолошких и паренетских
текстуалних комплекса служи да код реципијентата путем
иновативне теолошке интерпретације пробуди додатну мо
тивацију за веру.
Повод и сврха списа је очигледно брига и старање аутора
за стање вере код реципијената. То је сиг урно основни мо
тив који га покреће да пише: замор у вери (Јев 5, 11 – 6, 12);
тенденција ка изостајању са богослужења (Јев 10, 25); ранија
спремност на страдање (Јев 10, 32–34); посустајање у борби
против греха (Јев 12, 4). У посланици нема трагова препирке
са другим теолошким позицијама, нити полемике са јеруса
лимским светилиштем.
У погледу реципираних традиција и материјала, каракте
ристично је да Јев, као ни један други новозаветни спис, ко
ристи Стари завет. Констат ује се 35 дословних цитата и 80
инсинуација на старозаветни текст. Најчешће се налазе у ти
полошком контексту, тј. једна величина или један догађај из
историје Израила су тип за Исуса Христа или неки догађај
везан за њега. Том приликом антитип превазилази тип и су
периоран је у односу на њега.
По питању интегритета текста већ је поменуто да су изра
жене сумње да Јев 13, 22– 25 изворно припада осталом тексту
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посланице, у циљу сугестије Павловог ауторства (нарочито
помињање Тимотеја, Јев 13, 23, али такође и 13, 19, 20а, 25). У
погледу остатка текстуалног корпуса не постоје недоумице у
погледу јединствености.
Иако сам текст посланице сугерише Павлово ауторство
(Јев 13, 23), оно се тешко може одржати. Језик и стил се разли
кују у великој мери од аутентичних посланица апостола Па
вла. Грчки језик Посланице Јеврејима је на високом нивоу. Ко
начно, искључено је да би се апостол Павле позивао на ауто
ритет очевидаца Господа (уп. Јев 2, 3). У древној Цркви по
стоје различите процене: од почетка III века наводи се Павле
као аутор (Климент Александријски код Евесевија, ЦИ VI, 14,
2–4: позива се на „блаженог презвитера“ по коме је Павле пи
сао на јеврејском, а Лука превео на грчки); Ориген је, са друге
стране, приметио непавловски стил посланице и сматрао да
сам Бог зна ко је аутор (Евсевије, ЦИ VI, 25, 11–14). Као мог ући
аутори наводе се Варнава, Климент Римски или Аполос. На
Западу се Јев све до IV века сматрала непавловским списом
и генерално јој није придавана пажња (због одрицања другог
покајања, уп. Јев 6, 4–6). Све у свему, идентитет писца посла
нице остаје непознат. Свакако се ради о једном теолошки и
реторички образованом јудеохришћанину који је говорио
грчки и извесно се налазио ван утицајне сфере павловског
богословља. Његов духовни свет близак је александријском
јудејству (Филон).
У погледу места и времена настанка такође постоје неја
сноће. Јев 13, 24б можда упућује на Рим као место настанка (в.
горе), што би одговарало и томе што је Јев рано посведочена
у 1Клим. У сваком случају пошто је Климент Римски познаје
(1Клим 36, 2–5 = Јев 1, 3с), настала је пре 96. године. Чињеница
да се не помиње разорење храма не сведочи да је посланица
написана пре 70, дакле пре разорења храма, пошто се аутор
и не осврће на иродијански храм, већ на свети шатор – прву
скинију (Јев 9, 1–10). Јев 2, 3 и 13, 7 упућују на трећу генерацију
хришћана, док Јев 10, 32–24 указује на прогоне. Мог ући исто
ријски период када настаје посланица је време Доминтијана,
дакле 80–90. Све у свему, текст Посланице Јеврејима, као и
њен Мелхиседек, остаје ἀγενεαλόγητος (Јев 7, 3).
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12. Посланица Јаковљева
Патристичка егзегеза: Дидим Александријски, MPG 39, 1749–1754

(фрагменти, аутентичност спорна); Јован Златоуст, MPG 64, 1039–
1053;Кирил Александријски, MPG 74, 1007–1012; И
 сихије, MPG 93,
1389–1390 (фрагменти); Икуменије, MPG 119, 451–510; Теофилакт,
MPG 125, 1131–1190; Cramer,Catenae VIII, 1–40.
AncB 37A: L. T. Johnson, 1995.

Литерарна структура текста:
1, 1–2		Пролог
1, 13–27		
Пропозиција (увођење тема)
2, 1 – 5, 6	
Аргументација
5, 7–20		
Завршни део

После прескрипта (Јак 1, 1) следе, без јасно препознатљиве
диспозиције, низ изрека (Јак 1, 2–18, 19–27; 5, 7–20), групе из
река (Јак 3, 13 – 4, 12; 4, 13 – 5, 6) и тематска излагања (богат
ство и сиромаштво Јак 2, 1–13; вера и дела Јак 2, 14–26; моћ
језика Јак 3, 1–12). Само прескрипт је епистоларни елемент;
текст указује на форму јудејског дијаспорног писма, дакле на
цирк уларно писмо упућено хришћанима уопште. Садржајно,
Посланица Јаковљева подсећа на паренетски трактат са че
стим директним обраћањем адресатима, што подсећа на ју
дејску мудросну литерат уру.
Јаков пише „дванаесторима племенима која живе у ди
јаспори (расејаних по свет у)“, дакле свим хришћанима. Због
своје опште усмерености Посланица Јаковљева спада у тзв.
саборне посланице. Можда аутор има у виду заједнице које
се налазе у сфери мисионарског и пастирског рада апостола
Павла, пошто је приметно наглашавање дела у хришћанском
живот у а не само вере, што можда указује да се аутор обра
ћа хришћанима који су, интерпретирајући посланице и учење
апостола Павла, пренаглашавали веру у односу на дела. Ка
рактеристично је што се аутор, као и апостол Павле (Рим 4,
1сс), позива на парадигму Аврама (Јак 2, 23–24), али не као на
праоца у вери, већ у делима.
Повод писања посланице је тешко одредити. Иза опште

237

Предраг Драгутиновић

формулисаних опомена тешко је реконструисати конкретну
сит уацију у којој се налазе адресати и која би подстакла ауто
ра на писање посланице. На основу доминантних тема може
се закључити да у заједници постоје социјалне неправде (бо
гати и сиромашни: Јак 1, 9 –11; 2, 1–13; 5, 1–6) и, свакако, да је
присутан утицај извесних интерпретација теологије апостола
Павла (однос вере и дела Јак 2, 14–26).
У Посланици Јаковљевој налази се интегрисан низ стари
јих, нарочито мудросно-паренетских предања. Препознатљи
ве су усмене традиције које су блиске Мт, нарочито говору на
гори (уп. нпр. Јак 1, 2–4 || Мт 5, 48 пар; Јак 3, 18 || Мт 5, 9; Јак 5,
12 || Мт 5, 33–37 итд.), старојудејске традиције (Јак 1, 2 || Ис
Сир 2, 1сс; Јак 1, 19 || ИсСир 5, 11; Јак 3, 13–18 || Мудр 7, 22–30),
као и елементи хеленистичке популарне философије. Посла
ница Јаковљева на први поглед делује као јудејски спис, али
је његова хришћанска подлога неоспорна, пошто се помиње
Христос (Јак 1, 1; 2, 1), постоје инсинуације на крштење (Јак
1, 21; 2, 7); надовезује се на Павла (2, 14–26), помиње се други
долазак Господњи и суд (παρουσία, уп. Јак 5, 7, 9), забрана за
клињања (Јак 5, 12) и помињу се црквени презвитери (Јак 5, 14).
Текст Јак 2, 14–26 се свакако бори против једне од фундамен
талних теза теологије апостола Павла да се човек оправдава
и спасава вером, без делā Закона. Питање је да ли је аутор
Посланице Јаковљеве погрешно схватио овај Павлов став или
су пак неки хришћани тако тумачили Павлову теологију да је
аутор Јак сматрао да мора оштро да им се супротстави.
Када је реч о аутору, у Јак 1, 1 се наводи име Јакова, брата
Господњег (уп. Мк 6, 3), који је био неприкосновени аутори
тет у јерусалимској заједници (уп. гл. Гал 1–2; 1Кор 15, 7; Дап
15, 13сс). Он је страдао 62. године (уп. код Јосифа Флавија, Ant
XX, 9; Евсeвије, ЦИ II, 23). Међутим, вероватније је да се ради
о псеудонимном спису, и то из следећих разлога:
1) Грчки језик Посланице Јаковљеве је на високом нивоу и ко
ристе се многе реторичке фигуре, што указује да је писац морао
имати грчки за матерњи језик и високо образовање. У том кон
тексту треба поменути да аутор Јак Стари завет цитира по LXX.
2) На основу онога што знамо о Јакову и његовом односу
према Закону (уп. Гал 2, 12!), тј. да је био врло веран Тори, те
шко га је идентификовати са аутором Посланице Јаковљеве,
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који очигледно сматра да је Тора (у њеном ритаулно-култном
изразу) превазиђена и редук ује је на декалог и етички закон
фок усиран на заповести љубави (уп. Јак 1, 25; 2, 8, 12).
3) Некада горућа проблематика односа хришћана из јудеј
ства и хришћана из незнабоштва, у којој је и Јаков, брат Го
сподњи, играо значајну улог у, не постоји у посланици.
4) Јак 2, 14–26 не указује на лично познанство са апосто
лом Павлом, док из других извора знамо да су се Павле и Ја
ков познавали (уп. Гал 1, 19; 2, 9).
5) Иако је констатовано да писац Јак познаје нека предања
о Исусу, у посланици нигде не долази до директног позивања
на речи и дела Господња.
6) Каноничност Посланице Јаковљеве дуго је била спорна
(Евсевије, ЦИ II, 23, 24с; III, 25, 3). Егезип, који је истраживао о
живот Јакова, брата Господњег, није наишао на неко писмо чи
ји би он аутор био. По свему судећи, аутор списа је непознати
јудеохришћанин, можда хришћански учитељ (уп. Јак 3, 1).
Посланица Јаковљева посведочена је тек у III век у (Р20,
Ориген). Спис је вероватно настао крајем I или почетком II
века, на шта указује схватање Торе, социјална сит уација у за
једницама, дебата са Павлом. Мог уће је да Јуд 1, 1 претпоста
вља Јак 1, 1. Место настанка је непознато. Додирне тачке са
предањима о Исусу блиским Матеју мог у да указују на Сирију.
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13. Посланица Јудина
Патристичка егзегеза: Климент Александријски, MPG 9, 731–734;

Дидим Александријски, MPG 39, 1811–1818; Кирил Александријски,
MPG 74, 1023–1024; И
 сихије, MPG 93, 1391–1392; Икуменије, MPG 119,
703–722; Теофилакт, MPG 126, 85–104; Cramer, Catenae VIII, 153–170.
EKK 22: A. Vögtle, 1994.
AncB 37C: J. H. Neyrey, 1993.

Литерарна структура текста:
1с		Прескрипт
3–16		Борба против лажних учитеља
17–23		Опомене верујућима
24с		Доксологија

 осланица Јудина упућена је свим хришћанима (Јуд 1), те се
П
стога убраја у ред саборних (католичанских) посланица. Ме
ђутим, и поред општег усмерења, постоје наговештаји о кон
кретним проблемима у заједници (уп. ст. 4, 12а). На основу са
држаја може се закључити да аутор у виду има углавном хри
шћане из незнабоштва, мада честа упућивања на Стари завет
указују и на јудеохришћански елемент.
У погледу књижевне врсте, Посланица Јудина је фиктивно
писмо опомене. Епистоларни елементи су свакако прескрипт
(ст. 1–2) и обраћање адресатима (ст. 3).
Повод за писање посланице је упозорење на извесне људе
који уносе немир у заједницу (ст. 4), који се карактеришу кла
сичним полемичким моментима: пребацује им се недоличан
живот (уп. нпр. ст. 4, 18–19) и жеља за добитком (ст. 12, 16).
Међутим, и поред веома уопштеног описа противника мог у
се издвојити три тачке које их, по аутору, одлик ују:
1) Противници се позивају на свој дух („πνεῦμα“, ст. 19) и
наводне визије („ένυπνιαζόμενοι“, ст. 8).
2) Одбацују Бога и анђеле (ст. 8).
3) Унутар су заједнице, тј. учествују у вечерама љубави (ст. 12).
На основу ових штурих података може се закључити да
се вероватно радило о неким члановима заједнице који су не
гирали Бога Творца и анђеоске силе (архонте) и сматрали да
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они поседују право богопознање. Насупрот њима, аутор се
позива на једнога Бога и Христа као јединога Господа (уп. ст.
4, 8, 24), на јединство Цркве (ст. 19) и на будући суд (ст. 15).
Аутор се представља као Јуда, брат Јаковљев (ст. 1). Свака
ко се мисли на Јуду, брата Исусовог и Јаковљевог (уп. Мк 6, 3;
Мт 13, 55), о чијим потомцима извештава још Егезип (око 180.
год, уп. Евсевије, ЦИ III, 20, 1с). Међутим, посланица је наста
ла касно, тако да се вероватно ради о псеудониму. Писац је
вероватно јудеохришћанин, на шта упућује његово познавање
јудејских легенди о Мојсију (ст. 9) и Енохове књиге (цитат у
ст. 14с). Грчки језик је на високом нивоу и није искључено да
је аутор био реторички образован.
Што се тиче времена настанка, све говори у прилог поста
постолске епохе: Јуда се осврће на „једном за свагда предат у
веру“ (ст. 3; уп. ст. 20) и на апостолске ауторитете из прошло
сти (у које не убраја самог себе, уп. ст. 17!), чије речи се сада
испуњавају. Појава лажних учитеља као знак да долазе по
следња времена типичан је мотив постапостолске хришћан
ске мисли (уп. 1Тим 4, 1–3; 2Тим 4, 3с; Дап 20, 29с; 1Јн 2, 18; 4,
1–3; Дид 16, 3). Израз „ἀγάπη“ у значењу „вечера љубави“ (Јуд
12) појављује се тек средином II века. Чини се и да Јуд 1 пре
тпоставља Јак 1, 1. Са друге стране, 2Пет претпоставља Јуд.
Посланица Јудина је, дакле, настала почетком II века, а место
настанка је непознато.
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14. Посланице Прва и Друга Петрова
Патристичка егзегеза (1Пет и 2Пет): Дидим Александријски, MPG
39, 1749–1754, 1771–1774 (= ВЕПЕΣ 49, 113–139, 139–141 [фрагменти]);
Јован Златоуст, MPG 64, 1039–1052, 1057–1060 (фрагменти пропов
еди, аутентичност спорна); Кирил Александријски, MPG 74, 1007–
1012, 1017–1022 (фрагменти); Исихије, MPG 93, 1389–1390 (тумачење
1Пет 3, 10); Икуменије, MPG 119, 511–618; Теофилакт, MPG 125, 1189–
1252; Cramer, Catenae VIII, 41–83, 84–104.
1Пет: EKK 21: N. Brox, 21986.
2Пет: ЕKK 22: A. Vögtle, 1994.
1Пет: AncB 37B: J. H. Elliott, 2000.
2Пет: AncB 37C: J. H. Neyrey, 1993.

14. 1. Посланица прва Петрова
Литерарна структура текста (без јасне диспозиције):
1, 1с		
1, 3–12		
1, 13 – 2, 10
2, 11 – 3, 12
2, 13–17
2, 18–3, 7
3, 13 – 4, 11
3, 18–22
4, 12–19		
5, 1–11		
5, 12–14		

Прескрипт
Проомијум (благослов)
Паренеза
Паренеза у форми каталога
Потчињавање властима
Поредак у дому
Паренеза за прогон и страдања
Песма Христу
Интензивирана паренеза за прогон
Опомена старијима и млађима
Завршетак писма

Посланица прва Петрова је, у погледу форме, цирк уларно пи
смо које је адресирано на малоазијске провинције, са изузет
ком јужних (уп. 1Пет 1, 1). Отворено је питање да ли су реци
пијенти фиктивни или аутор има у виду конкретне заједнице.
Друга претпоставка је вероватнија, пошто се аутор не обраћа
генерално заједницама Мале Азије, већ ограничава списак
реципијената на средњу и северну Малу Азију. Делимично се
ради о територијама на којима је проповедао апостол Павле.
У сваком случају, реципијенти 1Пет састоје се углавном од
хришћана из незнабоштва.
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Посланица жели да утврди хришћане у нади у контексту
прогона и да их посаветује да чувају веру. Карактеристичан у
том погледу је исказ у 1Пет 5, 12: „да посаветујем и посведочим
да је то истинита благодат Божија у којој ви стојите“. Стра
дање и прогон хришћана (уп. 1Пет 1, 6; 2, 12, 20; 3, 14–17; 4, 4;
4, 12–19; 5, 9) указују мање на актуелне организоване прогоне
(1Пет 2, 13с се тешко може односити на период Доминтијана),
већ више на свакодневну дискриминацију хришћана у незна
божачком друштву. Спољни свет се у основи процењује пози
тивно, што има и мисионарску димензију (1Пет 2, 12; 3, 1с, 15с).
У прескрипт у се наводи да је писац посланице „Петар,
апостол Исуса Христа“ (1Пет 1, 1). Писац не познаје лично за
једнице којима се обраћа, нити је деловао у њима као про
поведник (уп. 1Пет 1, 12). У 1Пет 5, 13 помиње се „Марко, син
мој“; Марко у црквеној традицији важи за Петровог прати
оца. Надаље, 1Пет 5, 1б можда указује на Петрово страдање.
Међутим, против Петровог ауторства говоре многи разлози:
1) Петар се у Дап 4, 13 карактерише као „неписмен и прост“
(заједно са Јованом: „ἄνθρωποι ἀγράμματοι ἐισιν καὶ ἰδιῶται“), док
аутор посланице пише на одличном грчком и користи LXX
(осим 1Пет 4, 18).
2) 1Пет, између осталог, оперише и павловским традиц
ијама (као нпр. састрадавање Христу, слобода, χάρισμα, лоја
лност држави и др.). Са друге стране, у потпуности недостају
традиције о Исусу, што би било тешко објашњиво да је писац
Петар, апостол и блиски ученик Исуса Христа.
3) Назив „Вавилон“ за Рим (1Пет 5, 13) у јудејској литерат
ури посведочен је тек после 70. године (уп. такође у Отк 18, 2).
4) Извесни садржајни елементи упућују на крај I и почетак II
века, као нпр. одсуство проблематике везане за хришћане из јуде
јства и хришћане из незнабоштва, одсуство проблематике у погл
еду јудејског Закона, као и растућа дискриминација хришћана.
На основу свега наведеног може се рећи да је 1Пет псе
удонимно писмо. Његов аутор је вероватно презвитер (1Пет
5, 1!) који се служи мноштвом црквених предања (уп. 1Пет 2,
21–25; 3, 18–22; 1, 20).
Интегритет текста се тешко може оспорити, упркос томе
што 1Пет 4, 11 можда маркира завршетак текста (уп. у том
погледу Гал 1, 5; Рим 11, 36; Еф 3, 21).
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Ако се претпостави да је писмо псеудонимно, онда је свак
ако настало после Петрове смрти. Називање Рима „Вавилоном“
указује на период после 70. године. У сваком случају, посланица
је рано посведочена код Поликарпа, Папија, као и у 2Пет 3, 1.
Постоје претпоставке да је настала у време Доминтијана, али
то је тешко одржива теза, нарочито због 1Пет 2, 13с, где се поз
ива на лојалност властима. Посланица је настала вероватно кр
ајем I или почетком II века. Мада у тексту постоји податак да је
посланица написана у Риму („Вавилон“, 1Пет 5, 13), вероватније
је да је написана у областима које се наводе као адресати, пошто
је врло рано посведочена на Истоку, док је западни текстови
попут 1Клим и Мураторијевог канона не познају.
Аутор у својој посланици свакако жели да понуди једну
хармоничну слику апостолā Петра и Павла. „Писац“ је Петар,
али су приметни Павлови утицаји, нарочито у епистоларној
форми текста, језику и теологији. Надаље, заједнице којима
се аутор обраћа налазе се делимично у сфери црквеног рада
апостола Павла. Такође се у 1Пет 5, 12с помиње Силуан, једно
време блиски сарадник апостола Павла. Међутим, пажљивије
изучавање текста показује да се сви ови елементи подразум
евају, али не и пропагирају, тако да се не може са извесношћу
констатовати да 1Пет заступа павловску теологију.

14. 2. П
 осланица друга П
 етрова
Литерарна структ ура текста:
1, 1с		
Прескрипт
1, 3–11		
Проомијум
1, 12–21		Сит уација: П
 етров т естамент
2		
Побијање противника
3, 1–16		
Апологија р
 анохришћанске е схатологије
3, 15с		
Павле као сведок
3, 17с		
Завршетак п
 исма (ст. 18б: доксологија)

 осланица друга Петрова је, у погледу књижевне форме, теста
П
ментарно поучно писмо које садржи и опроштајно обраћање
апостола Петра (уп. нарочито 2Пет 1, 12–15). Посланица је, као и
Јуд, упућена свим хришћанима, те отуда спада у ред тзв. саборних
посланица. Упућена је претежно хришћанима из незнабоштва.
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Посланица је литерарно зависна од посланице Јудине, ко
ју готово у потпуности интегрише у свој текст. Нарочито се
овај феномен преузимања може сагледати у поређењу 2Пет
2, 13, 17 са Јуд 12; 2Пет 2, 11 са Јуд 9 (ово место у 2Пет се тешко
може разумети без Јуд 9!); 2Пет 2, 4 са Јуд 6; 2Пет 3, 2с са Јуд
17с. Надаље, 2Пет 2, 4–8 побољшава поредак старозаветних
примера из Јуд 5–7 и елиминише цитате из неканонске лите
рат уре (уп. Јуд ст. 9, 14с).
У 2Пет, као и код Јуд, противници се побијају путем кла
сичних полемичких елемената, као што је пребацивање за не
доличан живот (уп. 2Пет 2, 14с). Они следују „измишљеним
бајкама“ (2Пет 1, 16) и произвољно тумаче пророчке списе
(2Пет 1, 20с). Такође, као и противници у Јуд, одбацују анђеле
(2Пет 2, 10) и проповедају „слободу“ (уп. 2Пет 2, 19). Све ово
указује на сличне противнике као и код Јуд, који се позивају
на Павла (уп. 2Пет 3, 15с). 2Пет надаље брани традиционална
есхатолошка схватања (уп. 2Пет 3, 3с). Иако се ствара утисак
да противници изражавају сумњу у долазак Господњи (у сми
слу презентне есхатологије карактеристичне за нека каснија
гностичка учења), можда су ове сумње биле последица опште
дезоријентисаности унутар хришћанских заједница (уп. нпр.
паролу 2Пет 3, 4!; уп. такође 1Клим 23, 3с; 2Клим 11, 2–4; нада
ље Варн 19, 5; Дид 4, 4; ЕрмаВиз 3, 4, 3). Насупрот томе, 2Пет
нуди апологију традиционалне апокалиптичке есхатологије са
теоцентричним схватањем времена (уп. 2Пет 3, 8 || Пс 90, 4).
Као аутор посланице наводи се Петар (2Пет 1, 1, 13–15,
16–18 [сведок преображења, уп. Мк 9, 2сс]; 2Пет 3, 1, где се
спис сматра наставком 1Пет). Међутим, посланица се у но
возаветној науци једногласно сматра псеудонимом, и то из
следећих разлога:
1) Литерарна зависност од Посланице Јудине и инсинуа
ција на збирк у Павлових посланица указују на касни поста
постолски период.
2) Грчки језик је реторички и на високом нивоу. Поред то
га, упадљиве су хеленистичке представе, као нпр. 2Пет 1, 3с
где је реч о обожењу верујућих („причасници божанске при
роде“, уп. 2Пет 1, 4), инсистирање на врлинама (2Пет 1, 5) и
појмовник из мистеријских религија (уп. 2Пет 1, 16).
3) Апостолско време је одавно прошло (2Пет 2, 21; 3, 2),
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оци (дакле и Петар!) су одавно упокојени (2Пет 3, 4). Са друге
стране, противници се побијају на начин карактеристичан за
постапостолски период.
4) Коначно, посланица је касно посведочена, тек у III век у
(Ориген), и све до IV века њена аутентичност је била спорна.
Аутор се у погледу језика и теологије значајно разлик ује
од аутора 1Пет. Он је вероватно био у реторици верзирани
јудеохришћанин (заступник апокалиптичке есхатологије, уп.
2Пет 3, 7, 10–13).
Пошто је 2Пет зависна од Јуд, која је настала око 100. го
дине, и осврће се на збирк у посланица апостола Павла (уп.
2Пет 3, 16: „ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς... ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα“),
може се претпоставити да је 2Пет најкасније настали спис
Новог завета. То значи да се може датирати у прву половину
II века. Место настанка је непознато. Постоје претпоставке
да би могао бити Египат (први пут посведочена у Р72). Апока
липса Петрова (око 150. год.) користи 2Пет.
2Пет је значајан спис у контексту историје настанка кано
на. Он претпоставља све делове каснијег новозаветног канона:
1) У 2Пет се помиње прича о преображењу Христовом из
синоптичке традиције (2Пет 1, 16–18), при чему се глас Божи
ји са мањим варијацијама наводи по Мт 17, 5. Инсинуације на
Еванђеље по Матеју постоје и у 2Пет 2, 6 (Мт 10, 15), 2Пет 2, 21
(Мт 21, 32), 2Пет 2, 22 (Мт 7, 6). Називање преображења проја
вом славе (δόξα) можда следује Лукиној верзији (Лк 9, 31, 32).
2Пет 1, 14 подсећа на Јн 21, 18с, тако да аутор можда познаје
сва четири канонска еванђеља.
2) Такође се помињу „сва“ Павлова писма (2Пет 3, 16), што
значи да је аутор познавао одређену збирк у посланица Павла.
3) Аутор се такође позива на 1Пет (2Пет 3, 1). Јудину по
сланицу је користио као извор, али је вероватно није сматрао
канонском, пошто ју је детаљно прерадио.
4) Мог уће је да је познавао Откривење (2Пет 3, 13) и Дела
апостолска (2Пет 1, 16).
У 2Пет се, дакле, мог у препознати обриси каснијег канона
Новог завета. Аутор литерарно интегрише већину списа који
су у његово време (почетком II века) могли имати велики цр
квени ауторитет.
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