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Професор Новога Завета на Ка
толичком богословском факултету
Универзитета у Сарајеву Дарко Тома
шевић аутор је прегледног и инфор
мативног приручника под насловом
Живот, људи и обичаји у Библији који
су заједнички публиковали Католич
ки богословски факултет у Сарајеву и
загребачки Глас Концила. Књига која
је пред читаоцима не претендује да
понуди свеобухватан приказ живота
људи и њихових обичаја у Библији,
већ да кроз одабране теме и поглавља
проведе читаоце Библије кроз мање
познате области људског живота она
ко како се оне приказују у библијским
текстовима (стр. 8). У том погледу
књига је систематична, стручна, пре
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гледна, садржајна и занимљива за чи
таоце Библије, који је могу користити
како приручник приликом читања
библијских текстова, али је могу чи
тати и засебно као један специфичан
Увод у Библију. За самог аутора Би
блија је органска целина текстова ко
ји потичу из различитих историјских
периода и различитих културних раз
добља, што недвосмислено произила
зи из формулације наслова. Овакав
приступ излагању одабраних тема је
јасна теолошка одлука која резултира
фокусом на приказивање тема, али и
свесним одустајањем од рефлексија
на полифоничност библијских исказа
на исте теме и дисконтинуитете не са
мо између два Завета, који се настају
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у два културолошки знатно различита
света, већ и унутар самих Завета. Ау
тору је стало пре свега да читаоцима
учини лако доступне податке о свако
дневном животу људи у Библији. Он
се при томе ослања првенствено на
саме библијске текстове, али и на бо
гату стручну секундарну литературу.
Приказују се укупно двадесет и две
теме подељене у осам области.
У првој области излажу се места
становања људи, начини грађења ме
ста за становање (шатори, куће), по
родични живот, положај жена и деце,
статус брака у Старом и Новом Завету,
као и рођење и младост (одрастање,
однос према старијима, школовање).
Други део посвећен је храни у Библи
ји, припремању и врстама хране, као
и гостољубљу које подразумева зајед
ничке обеде. У трећем делу говори се
о здрављу и болести, као и о начину
лечења. Четврти део је веома важан
за општи увод у Библију, пошто се
обрађује библијска географија, пољо
привреда и рудна богатства. Пети део
бави се животињама у Библији и то
свим врстама животињског света. За
савременог читаоца може бити им
пресивно то колико врста животиња
и колико се оне често помињу у нај
различитијим контекстима у Библи
ји. Исто важи и за библијску ботанику
која се обрађује у шестом делу књиге:
у Библији се спомиње око 130 разли
читих биљних врста (стр. 153). Тако
ђе има доста текстова који помињу
воће, поврће и сл. У седмом делу из
лаже се о алатима и приборима које
су користили библијски људи. Аутор
констатује да се у овој области, као

неретко код дрвећа, тешко тачно од
редити значење јеврејских речи, од
носно установити на коју
се алатку односи која реч
(стр. 195), нпр. реч ma
halap може значити нож,
плетеница косе или ду
пликат (стр. 212). У осмом
делу обрађује се трговина
и предмети трговања, са
неким основним каракте
ристикама трговања у Би
блији (стр. 226).
Књига о којој је реч представља
још једно у низу преко потребних
помагала приликом читања Библије.
Реч је о текстовима из далеке про
шлости и врло често су обичним чи
таоцима описи свакодневног живота
библијских људи неразумљиви. Књи
га попут ове могу значајно помоћи
да се такве тешкоће превазиђу и учи
нити лектиру Библије занимљивим
и пријемчивом савременом човеку.
Оно што би ову пу
бли
ка
ци
ју учи
нило још пријемчивијом за читаоце
биле би фотографије, нарочито из
области археологије, што би могла
бити идеја за неко следеће издање.
У сваком случају, студенти теологије
и сви заинтересовани читаоци у овој
књизи налазе сабрана и системати
зована знања и податке који поједи
начно нису увек лако доступни.
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