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Том Рајт (N. T. Wright) је ан
гликански богослов који је вршио
службу каноника при Вестмин
стерској опатији, као и службу де
кана при Личфилдској катедрали.
Као стручњак за Нови Завет више
од двадесет година је предавао на
Колеџу Макгил, Оксфорду и Кем
бриџу. У области новозаветних
студија, као и библијског богосло
вља (укључујући и библијску хри
стологију) уопште, показао се вео
ма плодним аутором. На српском
језику се појавило његово значајно
дело Једноставно хришћанство.
Дело које је пред нама пред
ставља спис који је написан попу
ларним стилом који се лако прати.
Може се, ипак, приметити да аутор
има одлично познавање библијског
богословља, културе, философије
и историје цивилизације. Теме које
истражује аутор успешно илустру
је примерима из древне и савреме
не историје човечанства, опште
људског али и личног искуства.
Овај својеврс тан увод у хри
шћанско веровањ е подељ ен је у
три целине.
Прва целина се бави основним
тежњама човека, тежњама које ка
рактеришу свеколико људско ис
куство и трагање, често безуспе
шно и неутољиво (тежња човека за

правдом, потрага
за духовношћу,
тежња за потпу
нијим међуљуд
ским односима и
уживање лепоте).
Аутор у наведе
ним тежњама чо
века препознаје
одјеке неког или
нечег чему се те
жи, нешто чега
се сећамо и чему
стремимо, иако
нам то редовно измиче. Управо та
неостваривост тежњи човека, пре
ма аутору, сведочи да су те тежње
окренуте ка нечему или Некоме ко
надилази и уздиже постојање при
родног, биолошког човека.
Тај који собом надилази и узво
ди постојање човека је тема другог
дела књиге који је насловљен „Гле
дање Сунца“. Овај део је замишљен
тако да сажето, јасно и једноставно
представи основне моменте хри
шћанске вере у Бога. Она се пред
ставља у складу са хришћанским
тројичним богословљем. Најпре
се говори о Богу као Створитељу, а
затим се окреће представљању ње
говог односа према старозаветном
изабраном народу, нарочито у кон
тексту месијанских обећања чије
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испуњење следи у наредна два по
главља која говоре о Исусу Христу
и доласку Царства Божијега које је
Он увео у историју створеног све
та. Оно расте дејством Духа Свето
га. Аутор, стога, тему Духа Светога
обрађује у два поглавља, при чему
се у другом поглављу говори о при
мању Духа Светога и испуњено
шћу њиме. На тај начин, аутор нам
отвара врата трећег дела књиге.
Други део књиге говори и бо
жанском дару човеку, дару спасе
ња у Христу и посвећења (или обо
жења) у Духу Светоме, а трећи део
говори о човековом уздарју Богу,
односно о практичном хришћан
ском животу који је последица де
ла Духа Светога у хришћанину. Ово
поглавље се бави, стога, темом бо
гослужења, молитве, значаја Свето
га Писма у практичној побожности

и начина на који се та побожност
показује у односима на хоризон
талном нивоу. Коначно, аутор ко
ји почиње од Бога као Створитеља
враћа се Њему откривајући да је
спасење и посвећење ново ствара
ње, пресаздавање, којим се спрема
мо да ступимо у сферу егзистенције
на којој почиње остваривање тежњи
о којима је било речи у првом делу
књиге. Поменуте тежње остварује
мо показујући да смо створени за
духовност (иако најчешће живимо
у самоиспитивању), да смо ство
рени за радост (иако бирамо задо
вољство), да смо створени за правду
(иако најчешће бирамо освету), да
смо створени за односе (иако најче
шће инсистирамо да идемо својим
путевима), да смо створени за лепо
ту (иако се најчешће задовољавамо
осећањима).
Јован Благојевић
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Са благословом Његовог Пре
освештенства Епископа нишког г.
Јована, у сусрет 1700-годињици
доношења Миланског едикта иза
шла је књига Овим побеђуј! Крст
Христов – оружје победе.
У самом предговору Eпископ
Јован каже да „отприлике у време
подневнога сунца, када је већ по
чело залазити, сопственим очи
296

ма сам, рече цар, видео на самом
небу знамење Крста постављено
пред сунцем, од светла сачиње
но, и натпис са њим повезан који
каже: Овим побеђуј. Овим речи
ма нас први црквени историчар,
Јевсевије Памфил, обавештава
о чудесном виђењу Крста које је
равноапостолни цар Констатнтин
имао пред одлучујућу битку са

