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Настолна књига о Светом Апостолу Павлу
Професор новоза ветног бо
гос лов ља на Универзитет у „Јо
ха нес Гу тенберг“ у Мајнц у, Фри
дрих Хорн (Fri
e
drich W. Horn),
прих ват ио се Херк уловског за
датка да сабије у референц ијал
но поу здан у „нас толн у књиг у“
најс у вис лије тен денц ије у изу ча
вању живота, пос ланица и бог о
слов ља Светог Апос тола Пав ла.
Ово дело је управо објав љено под
нас ловом Paulus Handbuch (Mohr
Siebeck, Tübingen 2013).
Свет и Апос тол Пав ле је,
да парафразирамо јед ан апо
дикт ични став Рудолфа Булт
мана, оснивач хришћанског
бог ос лов ља. При ређивач овог
„Приручника“, Фрид рих В. Хорн
је у детаљној историјској пано
рам и нас тојао да реконс труише
најзначајнија стру ја њ а у бог ос ло
вљу Запад а у ономе што се у фахжаргон у зове Forschungsstand – од
Ферд инанд а Бау ра из сред ине 19.
века до савремених тумачењ а са
свим диверг ирај ућ им тенденц и
јама. Велике егзег ет ичке школе
прох ујалих столећа – „Историј
ско-религ ијска школа“, „Кериг
матолог ија“ Рудолфа Бултмана

као и „New Per
spective on Paul“
– нис у анах роне
и нис у превази
ђене. Савреме
на богос ловска
нау ка
сноси
од г оворност и
обавез у према
питањима тих
школа и њихо
вим рез ултат и
ма. Оту
д а овај
Прир учник на
стоји да њихове основне линије
реконс труише и смес ти у исто
ријски контекст као укрш тај раз
личит их перспект ива интерп ре
тац ије живота, дела и потоњ ег
утицаја овог свет итељ а на цело
купн у хришћанску мисао.
Више од чет рдесет аутора,
спец ијалис та за питањ а пат ри
стике, полит ичке и соц ијалне
истори је ра ног хришћанс тва и
култ урног кон текс та делова њ а
Светог Апос тола Пав ла, ана ли
тичк и испит уј у његове Пос ла
нице и осветљавај у утицај и ре
цепц иј у његових богос ловских
списа од ант ике до савремене
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епохе. У савременој светопа
вловској егзег ет иц и је утемељ ен
троугао између дела свет итељ а,
његових пос ланица и њег ове те
олог ије, при чем у су све стране
пара д игмат ичног троугла равно
мерно и равнозначно су ш тас тве
не. Тек се саглед авањ ем целине
тих трију аспек ата као живог је
динс тва може форм ират и цело
купна слик а.
У најновијим просопог раф
ским ист раж ивањима о овом
апос тол у леж и акценат на про
нонси ра ној улози јеврејског
пред ањ а у њег овом живот у, што
најјасније долази до израза на
примеру њег ових пос ланица,
од носно од лик а ма његовог пи
сањ а. Свет и Апос тол Пав ле раз
вија своје бог ос ловско миш љењ е
у разговорима и расп равама са
трад иц ијом свога времена, као и
у прец изном запаж ању религ и
ознос ти и култ уре градова и за
једница. Конс трукт ивни зад атак
егзегет ике се сас тоји у томе да се
– на основу аутент ичних пос ла
ница, имај ућ и пак у вид у и њег ов
животопис – заснује њег ово бо
гос ловско миш љењ е. Трен утно
дом инира егзегет ичк а пара д иг
ма такозване. „парт иц ипат ивне
Хрис толог ије“ (Рим. 6, 8).
„Приручник“ предс тав ља и
осветљава живот, пос ланице и
теолог иј у Светог Апос тола Па
вла и уоквирује те комп лексе
кроз утицај и рецепц иј у у интер
претац ији различит их интерна
ционалних аутора. У распон у од
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фарисеја Пав ла до апос тола не
знабож аца сеже овај аналит ич
ки лук са
здан од исто
риј
ских,
епис телог рафских и култ ур
но-соц ијалних питањ а и одго
вора. Једнако драгоцени аспект
у овим изу чавањима Corpus(а)
Paulinum(а) предс тав љај у и увид
у псевдоепиг рафске списе, одно
сно апок рифно пред а њ е дела Св.
Апос тола Пав ла, чији се утицај
може до Марк иона прат ит и. Јед
нако заним љив аспект ових изу
чавањ а се односи и на коментаре
Свет их Отаца – почев од Ориге
на, Св. Јована Златоус тог, Теодо
рита Кирског, Св. Амвросија Ми
ланског, као и њихових школа.
„Приручник“ у свом пос лед
њем поглав љу, нас лов љеном као
„Утицај и рецепц ија“, темат из у
је ант ипав ловске и пропав лов
ске тенденц ије у новозаветним
списима, као и мес то Апос тола у
апок рифним апос толским дели
ма, преписку са филозофом Се
неком, зат им и „Пав ловску апо
калипс у“ из Наг Хамад ија, као
и археолошка и иконог рафска
сведочанс тва о ра ном култ у овог
свет итељ а.
Нови „При ручник“ омог ућу
је нове погледе у вишес лојни опус
и живот, као и историј у пријема
његовог учењ а. Овај „ман уа л“ је
изванредна лект ира за студенте,
професоре и све заинтересова
не за неизмерно значајно дело,
и омог ућује дубљи и свес тра
нији прилаз капиталном дел у
свет итељ а. Приручник је отуд а
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и позив да се различит и погле
ди и отворена питањ а темат и
зуј у. Ова књига уједно предс та
вља готово идеа лн у парад игм у
међу народ ног ин терд исцип ли
нарног и ин терконфесионалног
прис тупа нау чној грађи, као и
пример високог нивоа изу чава
ња дела Светог Апос тола Пав ла.

У једн у реч – ова нас толна књига
је неизос тавни компенд иј ум са
времених сазнањ а и методоло
шких егзег ет ичк их тенденц ија
у изу чавању и рецепц ији Светог
Апос тола Пав ла, те би ваљ ало да
буде сас тавни део свих богос лов
ских библиотек а.
Зоран Андрић
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Божији војевници
Крс та ш и уопш тено ва ж е
за фа н ат ичне варв ар е. Висок и
идеа л и крс та ш а би л и су проне
вер ен и њи х ов ом бру т алнош ћу
и пох лепом, а њи х ов а борб ен а
пред у зи м љив ост би л а je про
же т а слепом са моу в ер енош ћу у
прав едност рат а (bellum iustum),
од нос но у бог оу г од ност крс та
шких поход а. Све т и рат ни је
био ниш та друг о до чин инт оле
рантнос ти у Бож ије име и тиме
огрешењ е о Светoга Ду х а.
Ова к ва слик а је пог реш на,
ве л и кат ег орично у својој нов ој
књизи соц иолог ре л иг и је Род
ни Старк. Књиг а Родн ија Стар
ка, углед ног америчк ог соц ио 
лог а ре л иг и је на Унив ерзи т е т у

у Ваш ингт он у
(Rod ney Stark,
Good
Bat tali
ons. The Case of
the
Crua sad e,
Harper Coll ins,
New York 2009
– Rodney Stark,
Gottes Krieger.
Die Kreu zzüge
in neue m Licht,
Haff mans & Tol
kem it,
Berl in
2013) – нас тоји
да пок аж е как о су сас вим по
греш не тез е о крс та ш ким ра
товим а као брут алн им, импе
ријал ис тичк им, разб ојн ичк им
и за в ојев ачк им поход и м а хри
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