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По сто ји мње ње код јед ног бро ја са вре ме них пра во слав них те о ло га да збир ка би-
блиј ских тек сто ва пред ста вља јед ну, је дин стве ну те о ло ги ју. На из ве стан на чин 
ова кво уве ре ње је исто вре ме но ис прав но и не ис прав но. Ис прав но је, јер се у ста-
ро са ве зним спи си ма, као ду бин ска струк ту ра, про ја вљу је ве ра у јед ног Бо га из-
ба ви те ља, Бо га ко ји се ја вио чо ве ку и иза брао је дан на род, обе ћав ши му ве ли ку 
бу дућ ност. Би блиј ски Бог је тво рац све та и чо ве ка. Он је, пре све га, лич ни Бог — 
Бог ко ји оп шти са чо ве ком од по че та ка. Је дан од су штин ских атри бу та би блиј-
ског Бо га је сте да је Он Бог са ве зник. Иде ја Са ве за из ме ђу Бо га и љу ди до ми ни-
ра у чи та вом ста ро са ве зном Пре да њу, и као та ква се ули ва у Но ви Са вез. На рав-
но, у не ким тек сто ви ма та иде ја је по чет на ми сао (Пост 15:9–18; 17:2; Изл 19:4–6; 
24:5–8.11; Понз 4:31; Јез 16:3–14 Ос 2 16–25; 11 1; Ам 3 2; 9 7; 1 Цар 3 6; Пс 89 2–4; Ис 55 
3; Јер 31 31–34; Јез 16 59–63), у не ким дру гим се под ра зу ме ва (Понз 4 37; 7 6 Понз 7 
7; 9 4; 1Дн 16 17; Пс 105 10 Ис 49 8; 55 3), док се опет у јед ном ве ћем бро ју тек сто ва 
им пли цит но са др жа ва. У сва ком слу ча ју, сви ста ро са ве зни те о ло зи су сво ја бо-
го слов ска про ми шља ња — на овај или онај на чин, екс пли цит но или им пли цит-
но — те ме љи ли на иде ји Са ве за. Са вез је јед на од ду бин ских струк ту ра ста ро са-
ве зних Истинâ ве ре.

По ред те о ло ги је Са ве за то се од но си и на ста ро са ве зни мо но те и зам, ме си ја-
ни зам, схва та ње чо ве ка итд. Ме ђу тим, бит но је на гла си ти да су се и те ду бин ске 
струк ту ре ве ре у све сти ста ро са ве зних те о ло га вре ме ном раз ви ја ле, што је би ло 
усло вље но но вим от кри вењ ским чи ње ни ца ма, но вом ди на ми ком од но са Бо га и 
Изра и ла, а ти ме и ду бљим са гле да ва њем Истинâ ве ре. На и ме, иде ја мо но те и зма се 
вре ме ном раз ви ла; на свом раз вој ном пу ту про шла је раз ли чи те фа зе.1 На не ким 
ме сти ма у Ста ром Са ве зу мо гу се ви де ти еле мен ти хе но те и стич ких (уп. 1Цар 22 19; 
Јов 1 6; 2 1; Пс 82 1; 89 7) и мо но ла триј ских схва та ња (уп. Пост 31 53; Суд 11 24;1 Сам 26 
19; 2 Цар 3 27; 5 17; 17 26.29; 2 Дн 28 23; Мих 4 5). Та ко ђе се и иде ја ме си ја ни зма про-
гре сив но раз ви ја ла. У нај ма њу ру ку се мо же го во ри ти о че ти ри ета пе ме си ја ни зма: 
ме си ја ни зам без ме си је (Пост 12 1–3; Пост 15 18; Изл 6 4; 1Дн 16 17; Пс 47; 96–100; 105 
10), ди на стиј ски ме си ја ни зам (2Сам 7 8–16; 1Дн 17; Пс 89; Пс 110 3; Пс 132), лич ни ме-
си ја ни зам (Ис 11 1; Јер 33 15; Зах 3 8; 6 12) и тран сцен дент ни ме си ја ни зам (Ис 9 6 LXX; 

1 Уп. A. Ra i ner, Der Ort des Mo not he i smus in der isra e li tischen Re li gi on sgeschic hte, Ein Gott al lein?, OBO, 
Fre i burg Schwe iz 1994, 77–96; Pury de Al bert, Er wägun gen zu einem vo re xi lischen Stämme jah wi smus. Hos 
12 und die Ause i nan der set zung um die Identität Isra els und se i nes Got tes, Ein Gott al lein?, 413–439; B. Lang, 
Zur Ent ste hung des bi blischen Mo not he i smus, THQ 166 (1986), 135–142; T. N. D. Met tin ger, In Se arch of God: 
the Me a ning and Mes sa ge of the Ever la sting Na mes, Phi la delp hia 1988; M. S. Smith, The Early Hi story of God: 
Yah weh and the Ot her De i ti es in An ci ent Israel, San Fran ci sco 1990. K. van der To orn, B. Bec king, P. W. van 
der Horst, ed., Dic ti o nary of De i ti es and De mons in the Bi ble (DDD), Le i den 1995. F. M. Cross, “Yah weh and 
the God of Pa tri archs”, HTR 55 (1962) 225–259; O. Eissfeldt, „El and Yah weh“, JSS 2 (1956) 25–37; John Day, “As-
he rah in the He brew Bi ble and Nor thwest Se mi tic Li te ra tu re”, JBL 105, (1986) 385–408.
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Дн 7 13–14).2 При мет на је раз вој на ли ни ја те о ло шке све сти ста рих Изра и ла ца, ко ја 
је све ја сни је хва та ла Исти не ве ре.

У том раз вој ном про це су Исти не ве ре се ни су от кри ва ле по се би у јед ном бес-
кон тек сту ал ном, ва кум ском про сто ру. Би блиј ски пи сци ни су би ли те о ло зи-ми сли-
о ци ко ји су раз ми шља ју ћи о веч ним пи та њи ма из на ла зи ли од го во ре не за ви сно од 
жи вот ног кон тек ста. Пре све га, ве ра ста рих Изра и ла ца је исто риј ска, а те о ло шки 
ис ка зи су на ста ја ли у раз ли чи тим жи вот ним си ту а ци ја ма. При су ство Бо га у Изра-
и лу има ло је исто риј ску ди мен зи ју: Из ла зак, си нај ски Са вез, ула зак у обе ћа ну зе-
мљу итд. Те о ло шки ис ка зи су на ста ја ли у кон тек сту жи вот ног ис ку ства, где су от-
кри ва ју ће Исти не ве ре са оп шта ва не на ро ду Изра и ла — пр во бит ном ре ци пи јен-
ту те о ло шких ис ка за. Ис ку ства ста ро са ве зних пи са ца, као и кон крет них за јед ни-
ца (по ро дич но ис ку ство, се о ске за јед ни це, пле ме на, цар ска иде о ло ги ја итд.) би-
ла су у мно го че му раз ли чи та, то јест но си ла су у се би бит не мо мен те ка рак те ри-
стич не кон тек сти ма у ко јим су на ста ја ле.3 Већ са ма чи ње ни ца да су те о ло шке ис ка-
зе уоб ли ча ва ли ста ро са ве зни те о ло зи, да су они са оп шта ва ни на ро ду Изра и ла, те 
да су на ста ја ли у раз ли чи тим жи вот ним си ту а ци ја ма ука зу је на то да су ти ис ка-
зи у мно го че му би ли осо бе ни, јер су сви на ве де ни мо мен ти би ли укљу че ни у њих. 
Раз ли чи те жи вот не окол но сти, сен зи би ли тет пи са ца-те о ло га, као и различитa вре-
ме на, мен та ли тет и по тре бе оних ко ји ма је упу ћен те о ло шки ис каз, ука зу ју на ну-
жност раз ли чи тих те о ло шких кон це па та. У то нас упра во уве ра ва ју са ми ста ро са-
ве зни спи си, у ко ји ма се мо же ви де ти „ви ше ви до ва раз ли чи то сти“.

1. Три ви да раз ли чи то сти

Узев ши у об зир оби ље ма те ри ја ла на осно ву ко јег се мо гу по ка за ти раз ли чи ти 
аспек ти те о ло шких ис ка за, ми ће мо се ов де огра ни чи ти на све га не ко ли ко илу-
стра тив них при ме ра. Пр во ће мо се освр ну ти на фе но мен раз ли чи тих пре да ња ин-
те гри са них у је дан текст. Дру ги при мер је раз ли чит опис исто вет них до га ђа ја. Тре-
ћи и нај за ни мљи ви ји мо мен ти су ва ри ја ци је те о ло шког ис ка за на исту те му.

а. Раз ли чи та пре да ња ин те гри са на у је дан текст
Већ у пр вим гла ва ма Књи ге по ста ња на ла зи се за ни мљив фе но мен, где су два пре-
да ња ин те гри са на у при чу о По то пу (Пост 6–9). Би блиј ској на у ци одав но је по-
зна то да при ча о по то пу не пред ста вља је дин стве ну књи жев но-те о ло шку це ли-
ну. На осно ву ли те рар не ана ли зе тек ста ја сно је да су у овај из ве штај ин те гри са-
на два пре да ња. До ду ше, то је ви ди во већ на осно ву па жљи ви јег чи та ња би ло ко-
јег пре во да. Ка да се ова два пре да ња одво је, до би ју се два пот пу но не за ви сна из-
ве шта ја о по то пу: два пу та се опи су је по ква ре ност људ ског ро да услед ко је до ла-
зи до по то па; два пу та Бог за по ве да Но ју да на пра ви ла ђу; два пу та је опи сан ула-
зак у ла ђу; на два на чи на су бро ја не жи во ти ње ко је су ушле у бар ку; хро но ло ги ја 
по то па је дво стру ка итд. У на у ци су та пре да ња тра ди ци о нал но озна че на као ја-
хве и стич ко и све ште нич ко. Си ноп тич ко чи та ње ових из ве шта ја по ка зу је на ве де-
не и још не ке раз ли ке:

2 Уп.J.Obersteiner,Messianismus,BibeltheologischesWörterbuch,Graz•Wien•Köln1959,848–869;H.
Groß, Zum Pro blem Ver heißung und Erfüllung, BZ (1959), 3–18. E.-J. Waschke, Der Ge salb te. Stu dien zur alt-
te sta men tlic hen Prop he tie (BZAW 306), Ber lin / New York 2001.

3 О фе но ме ну плу рал но сти ста ро са ве зне ве ре ви де ти: E. Ger sten ber ger, The o lo gien im Al ten Te sta ment. 
Pluralität und Synkre ti smus alt te sta men tlic hen Got te sgla u bens, Stut tgart 2001.
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Јахвеистичко предање
6 1А кад се љу ди по че ше мно жи ти на 
зе мљи, и кће ри им се на ро ди ше. 2Виде-
ћи си но ви Бо жи ји кће ри чо ве чи је ка ко 
су ле пе узи ма ху их за же не ко је су год 
хте ли. 3А Го спод ре че: не ће се дух мој 
до ве ка пре ти с љу ди ма, јер су те ло; не-
ка им још сто и два де сет го ди на. 4А бе-
ја ше та да ди во ва на зе мљи; а и по сле, 
кад се си но ви Бо жи ји са ста ја ху са кће-
ри ма чо ве чи јим, па им оне ра ђа ху си-
но ве; то бе ја ху сил ни љу ди, од ста ри-
не на гла су. 
5Го спод виде да је нев аљалст во љу дс-
ко вели ко на  земљи, и да су све мисли 
срца њихова свагда само зле. 6По ка ја 
се Го спод што је ство рио чо ве ка на зе-
мљи, и би му жао у ср цу. 7И ре че Го-
спод: хо ћу да ис тре бим са зе мље љу де, 
ко је сам ство рио, од чо ве ка до сто ке и 
до сит не жи во ти ње и до пти ца не бе-
ских; јер се ка јем што сам их ство рио. 
8Али Но је на ђе ми лост пред Го спо дом.

7 1Тада рече Господ Ноју: уђи у ковчег 
ти и сав дом твој; јер те нађох праведна 
пред собом овога века. 

2У зми са  со бом од с вих ж ив отиња чис-
ти х  се дам п ар ова: мужјак а и жен ку  
његову;  а од животиња нечистих по 
двоје, мужјака и женку. 3Исто од пти ца 
не бе ских по се дам — муж ја ка и жен ку 
— да им се са чу ва се ме на зе мљи. 4Јер 
ћу до се дам да на пу сти ти дажд на зе-
мљу че тр де сет да на и че тр де сет но ћи, 
и ис тре би ћу са зе мље сва ко те ло жи во, 
ко је сам ство рио. 
5И Ноје учини све што му заповеди Го-
спод.

7 7И уђе Ноје у ковчег и синови његови 
и жена његова и жене синова његових 
с њим пред водама потопа. 8Од живо-

Свештеничко предање
6 9Ово су до га ђа ји Но је ви: Но је бе ше чо век 
пра ве дан и бе за злен сво га ве ка; по во љи Бо-
жи јој сваг да жи вља ше Но је. 10И ро ди Но је три 
си на: Си ма, Ха ма и Ја фе та. 11А зе мља се по ква-
ри пред Бо гом, и на пу ни се зе мља бе за ко ња. 

12И погл еда Б ог на  зе мљу, а она беше п оква-
рена; јер свако тело поквари пут свој на земљи. 

13И ре че Бог Но ју: крај сва ко ме те лу до ђе пре-
да ме, јер на пу ни ше зе мљу бе за ко ња; и ево 
хо ћу да их за трем са зе мљом. 14На чи ни се би 
ков чег од др ве та го фе ра, и на чи ни пре грат-
ке у ков че гу; и за то пи га смо лом из ну тра и 
спо ља. 15На чи ни га ова ко: у ду жи ну не ка бу-
де три ста ла ка та, у ши ри ну пе де сет ла ка та и у 
ви си ну три де сет ла ка та; 16На пра ви отвор ра-
ди све тло сти у ков че гу, и за вр ши га је дан ла-
кат до вр ха; и на пра ви вра та ков че гу са стра-
не; и на чи ни га на три спра та: до њи, дру ги и 
тре ћи. 17Ја ћу, ево, пу сти ти по топ на зе мљу, да 
ис тре бим сва ко те ло, у ко јем има дах жи во-
та под не бом; што је год на зе мљи све ће из-
ги ну ти. 18А с то бом ћу учи ни ти Са вез: и ући 
ћеш у ков чег ти и си но ви тво ји и же на тво ја 
и же не си но ва тво јих. 19И од све га жи ва — од 
сва ко га те ла — узе ћеш у ков чег по дво је, да са 
то бом пре жи ви, а му шко и жен ско не ка бу де. 
20Од пти ца по вр ста ма њи хо вим, од жи во ти-
ња по вр ста ма ње ним, и од све га што се ми-
че на зе мљи по вр ста ма ње го вим, од све га по 
дво је не ка уђе с то бом, да их са чу ваш у жи во-
ту. 21Узми са со бом све га што се је де, и чу вај 
код се бе, да бу де хра не те би и њи ма. 

22И Ноје учини, како му заповеди Бог, све она-
ко учини.
7 6И беше Ноју шест стотина година кад дође 
потоп на земљу.
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тиња чистих и од животиња нечистих 
и од птица и од свега што се миче по 
земљи, 9уђе к Ноју у ковчег по двоје —
мужијак и женка — као што беше Бог 
заповедио Ноју. 10А у седми дан дође 
потоп на земљу.
7 12И удари дажд на земљу четрдесет 
дана и четрдесет ноћи.

7 16bонда Го спод за тво ри за њим вра та. 
17И би по топ на зе мљи че тр де сет да на; 
и во да до ђе и узе ков чег, и по ди же га 
од зе мље.

7 22Све што има ше дах жи во та у но су 
— све што бе ја ше на коп ну — по мре. 
23И ис тре би се сва ко те ло жи во на зе-
мљи, и љу ди и жи во ти ње и што год га-
ми же и пти це не бе ске, све се ис тре би 
са зе мље; са мо Но је оста и што с њим 
бе ше у ков че гу.
8 2bи дажд с не ба пре ста де. 8 3аИ ста де 
во да опа да ти на зе мљи, 

8 6А по сле че тр де сет да на отво ри Но-
је про зор на ков че гу, ко ји бе ше на чи-
нио; 7ис пу сти га вра на, ко ји јед на ко од-
ле та ше и до ле та ше до кле не пре сах ну 
во да на зе мљи. 8Па пу сти и го лу би цу 
да би ви део је ли опа ла во да са зе мље. 
9Али го лу би ца не на шав ши где би ста-
ла но гом сво јом вра ти се к ње му у ков-
чег, јер још бе ше во да по свој зе мљи; и 
Но је пру жив ши ру ку ухва ти је и узе к 
се би у ков чег. 10По че ка још се дам да-
на, по опет ис пу сти го лу би цу из ков че-
га. 11И пред ве че вра ти се к ње му го лу-
би ца, и гле, у кљу ну јој лист ма сли нов, 
ко ји бе ше от ки ну ла; та ко по зна Но је да 
је опа ла во да са зе мље. 12Још по че ка се-
дам да на, па опет ис пу сти го лу би цу, а 
она му се ви ше не вра ти.

7 11Кад је било Ноју шест стотина година, те 
године другога месеца, седамнаести дан тога 
месеца, тај дан развалише се сви извори вели-
кога бездана, и отворише се уставе небеске;
7 13Тај дан уђе у ков чег Но је и Сим и Хам и Ја-
фет, си но ви Но је ви, и же на Но је ва и три же не 
си но ва ње го вих; 14они, и жи во ти ње по вр ста ма 
сво јим: сто ка, гми зав ци што гми жу по зе мљи, 
пти це и све што ле ти и има кри ла. 15До ђе к Но-
ју у ков чег по дво је од сва ко га те ла, у ко јем има 
дах жи во та. 16аМу шко и жен ско од сва ког те ла 
уђо ше, као што бе ше Бог за по ве дио Но ју;
7 18И на ва ли во да, и уста ја ко по зе мљи, и ков-
чег ста де пло ви ти во дом. 19И на ва љи ва ше во-
да све ви ше по зе мљи, и по кри сва нај ви ша 
бр да што су под це лим не бом. 20Пет на ест ла-
ка та ди за ла се во да из над по то ну лих бр да. 
21Та да из ги бе сва ко те ло што се ми ца ше на зе-
мљи, пти це и сто ка, и зве ри и све што га ми же 
по зе мљи, и сви љу ди.

7 24И ста ја ше во да по врх зе мље сто и пе де сет 
да на.
 8 1А Бог се опомену Ноја и свих звери и све 
стоке што беху с њим у ковчегу; и посла Бог 
ветар на земљу да узбије воду. 2И за тво ри ше 
се из во ри без да ну и уста ве не бе ске,
8 3bи јед на ко опа да ше по сле сто и пе де сет да на; 
4те се уста ви ков чег сед мо га ме се ца да на се дам-
на е сто га на пла ни ни Ара ра ту. 5Во да су опа да ле 
све ви ше до де се то га ме се ца; и пр во га да на де-
се то га ме се ца по ка за ше се вр хо ви од бр да. 
8 13аШест сто ти на пр ве го ди не ве ка Но је ва пр-
ви дан пр во га ме се ца усах ну во да на зе мљи;
8 14А дру го га ме се ца два де сет сед мо га да на 
бе ше сва зе мља су ха. 15Та да ре че Бог Но ју го-
во ре ћи: 16Иза ђи из ков че га ти и же на тво ја и 
си но ви тво ји и же не си но ва тво јих с то бом. 
17Све жи во ти ње што су с то бом од сва ко га те-
ла: пти це и сто ку и што год га ми же по зе мљи, 
из ве ди са со бом, не ка се ра зи ђу по зе мљи, и 
не ка се пло де и мно же на зе мљи. 
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8 13bи Но је от кри кров на ков че гу, и угле-
да зе мљу су ху.

8 20И по ди же Но је жр тве ник Го спо ду, и 
узе од сва ке чи сте жи во ти ње и од свих 
пти ца чи стих, и при не се на жр тве ни ку 
жр тве па ље ни це. 

21Господ омириса мирис угодни, и рече 
у срцу свом: нећу више потирати земље 
ради људи, јер су мисли срца човечијег 
зле од почетка; нити ћу више убијати 
свега што живи, као што учиних. 

22Од сада докле буде земље, неће 
нестајати сетве ни жетве, студени ни 
врућине, лета ни зиме, дана ни ноћи.

18И изађе Ноје  и синов и његови и  жена  њег ова и 
 же не синова  њ егових с њим. 19 Св е з вери,  све си-
тн е жив от иње, све  птице и  св е што с е миче п о 
 земљи по с во ји м врс тама изидоше из ковчега.
9 1И Бог благослови Ноја и синове његове, 
и рече им; будите плодни и множите се и 
напуните земљу. 2И све жи во ти ње на зе мљи, 
све пти це не бе ске, све што иде по зе мљи и све 
ри бе мор ске не ка вас се бо је и стра ше; све је 
пре да но у ва ше ру ке. 3Што се год ми че и жи-
ви, не ка вам бу де за хра ну, све вам то да дох 
као зе ле но би ље. 4Са мо не је ди те ме са у ко јем 
је ду ша, то јест ње го ва крв. 5А за ва шу крв, за 
ваш жи вот, тра жи ћу об ра чун: тра жи ћу га од 
сва ке жи во ти ње; и од чо ве ка за ње го ва дру га, 
тра жи ћу об ра чун за људ ски жи вот. 6Ко про-
ли је крв чо ве ко ву, ње го ву ће крв про ли ти чо-
век! Јер је Бог по ли ку сво ме ство рио чо ве ка. 
7Бу ди те плод ни и мно жи те се; на пу ни те зе-
мљу и под ло жи те је се би. 8И ре че Бог Но ју и 
си но ви ма ње го вим, го во ре ћи: 9А ја ево по ста-
вљам Са вез свој с ва ма и с ва шим по том ством 
на кон вас, 10и са свим жи вим ство ро ви ма што 
су с ва ма: с пти ца ма, са сто ком, са зве ри ма – 
са свим што је с ва ма иза шло из ков че га – са 
свим жи вим ство ро ви ма на зе мљи. 11Др жа ћу 
се Са ве за с ва ма, те од са да не ће ни јед но те ло 
по ги ну ти од по то па, ни ти ће ви ше би ти по то-
па да опу сти зе мљу. 12И ре че Бог: ево знак Са-
ве за ко ји ста вљам из ме ђу се бе и вас и сва ке 
жи ве тва ри што је са ва ма, за на ра шта је бу ду-
ће: 13Ду гу сво ју у обла ке ста вљам, да бу де знак 
Са ве за из ме ђу ме не и зе мље. 14Кад обла ке на-
ву чем на зе мљу, и по ка же се ду га у обла ци-
ма, 15опо ме ну ћу се Са ве за сво га, Са ве за из ме-
ђу ме не и вас и ство ре ња сва ког жи вог, по то-
па ви ше не ће би ти да за тре сва ко те ло. 16Ду га 
кад се по ја ви у обла ци ма, ви де ћу је и се ти ћу 
се веч но га Са ве за из ме ђу Бо га и сва ке ду ше 
жи ве, сва ког те ла на зе мљи. 17И ре че Бог Но ју: 
то на ка је знак Са ве за ко ји сам учи нио из ме-
ђу се бе и сва ко га те ла на зе мљи.

Претходно синоптичко поређење показује да се у при чи о по то пу ра ди о два це ло-
ви та, али у мно гим де та љи ма раз ли чи та пре да ња ко ја је ка сни ји ре дак тор ин те гри-
сао у је дан из ве штај. Пре ма ја хве и стич ком из ве шта ју по топ је на стао јер су си но ви 
Бо жи ји узи ма ли кће ри чо ве чи је, и ми сли људ ске су би ле зле. По топ је на стао јер је 
ки ша па да ла че тр де сет да на и но ћи. Но је у ков чег уво ди се дам па ри чи стих и је дан
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пар не чи стих жи во ти ња. Ја хве и стич ки из ве штај је ка рак те ри сти чан по мно штву 
ан тро по мор фи за ма, Бог се увек име ну је као Ја хве. Пре ма све ште нич ком из ве шта-
ју по топ је та ко ђе на стао услед не ва љал ства. Ме ђу тим, до по то па је до шло јер се 
„раз ва ли ше сви из во ри ве ли ког без да на, и отво ри ше се уста ве не бе ске“. Хро но ло-
ги ја тра ја ња по то па је дру га чи ја; Но је је у ков чег увео са мо по је дан пар жи во ти ња. 
У све ште нич ком из ве шта ју Бог се на зи ва Ело хим, не ма ан тро по мор фи за ма, Бог 
не где са не ба све по сма тра, а пи сац не раз ли ку је чи сте и не чи сте жи во ти ње. Де-
таљ ни јом ана ли зом мо гло би се на ћи још раз ли ка и де лом би се да ли уста но ви ти 
раз ло зи тих раз ли ка.4 Ме ђу тим, ми се за др жа ва мо на на ве де ним, ука зу ју ћи на то 
да се ов де ра ди о фе но ме ну ин те гри са ња два пре да ња у јед но. По ред зна чај них раз-
ли ка у из ве шта ји ма и чи ње ни це да је ре дак тор по ку шао да из вр ши не ку вр сту хар-
мо ни за ци је, ја сно је да се у при чи о по то пу су сре ће мо са раз ли чи тим из ве шта ји ма 
ко је су ка сни ји те о ло зи јед на ко вред но ва ли, и ти ме ја сно по ка за ли да раз ли чи тост 
ни је су прот ност.

б. Раз ли чи то ту ма че ње исто вет ног до га ђа ја
За раз ли ку од прет ход ног при ме ра у ко јем су ре дак то ри ин те гри са ли два тек ста у 
је дан при том за др жа ва ју ћи њи хо ве осо бе но сти, у све то пи сам ском тек сту по сто ји 
још је дан за ни мљив фе но мен. Че сто су опи си исто вет них до га ђа ја раз ли чи ти и на-
ла зе се у Би бли ји — јед ни до дру гих или су пак ра су ти у ви ше књи га. Ре дак то ри у 
та квим слу ча је ви ма ни су те жи ли та квој вр сти хар мо ни за ци је. Та ко нпр. у 1Сам по-
сто је два из ве шта ја о до ла ску Да ви да код Са у ла: пре ма јед ном при ка зу Да вид је по-
зван да бу де пе вач/сви рач на цар ском дво ру и у ме ђу вре ме ну по ста је Са у лов шти-
то но ша (1Сам 16:14–23), док је пре ма дру гом Да вид био мла ди па стир ко ји до ла зи 
да оби ђе бра ћу у Са у ло вој вој сци. По сле дво бо ја у ко јем је убио ди ва Го ли ја та, Са-
ул узи ма Да ви да у сво ју слу жбу (1Сам 17:55–18 2). Ина че, при каз од но са Са у ла и Да-
ви да пун је ду бле та. Ме ђу тим, у тим ду бле ти ма те шко је пре по зна ти ја че те о ло шке 
кон цеп ци је. Мо же се кон ста то ва ти да су у пи та њу два пре да ња ко је су ре дак то ри 
оста ви ли у књи зи, а да ни су из вр ши ли не ку ја чу хар мо ни за ци ју. По го то во у Пе ток-
њиж ју има мно го ду бле та, ко ји су углав ном про из вод раз ли чи тих пре да ња ин те-
гри са них у ка сни је књи ге. Ме ђу тим, и по ред то га је дан мо ме нат по себ но збу њу је. 
На и ме, у Ста ром Са ве зу се је дан чо век по ја вљу је под ви ше име на. Реч је о Мој се је-
вом та сту; он се у не ким сти хо ви ма зо ве Јо тор (Изл 3 1; 4 18; 11 1–12), у ис тој књи зи, 
са мо не што ра ни је, ње го во име је Ра гу ил (Изл 2 18.20; Бр 10 29), ко нач но се он по ја-
вљу је и са име ном Хо вав (Бр 10 29–30; Суд 1 16; 4 11). За ни мљи во је да се ка сни ји ре-
дак то ри ни су опре де ли ли за јед но од на ве де них име на.

Је дан од од го во ра на то пи та ње мо гао би да бу де да су на ве де ни мо мен ти спо-
ред ни, то јест не ма ју до вољ ну те о ло шку те жи ну па се ре дак то ри на њих ни су ни 
освр та ли. Та ква кон ста та ци ја мо гла би да бу де тач на да у Све тим спи си ма не по-
сто је и раз ли ке тог ти па. На и ме, по сто је и тек сто ви у ко ји ма је при сут на ја ча те-
о ло шка кон цеп ци ја. У већ на во ђе ној 1Сам на ла зе се два из ве шта ја о до ла ску Са у-
ла на власт. За раз ли ку од ра ни јих при ме ра, они им пли ци ра ју раз ли чи те те о ло шке 
кон цеп ци је. Пре ма јед ном из ве шта ју — ко ји се ина че на зи ва мо нар хи стич ки (1Сам 
9; 10 1–16; 11) — ца ре ви на је Бо гом уста но вље на фор ма ор га ни за ци је на ро да Бо жи-
јег. Дру ги из ве штај је ан ти мо нар хи стич ки (1Сам 8; 10 17–25; 12) — ца ре ви на је про-
из вод људ ског бун та про тив Бо га, то јест од ба ци ва ње Ја хвеа као ца ра. Ова кве кон-

4 Уп. H. Se e bass, Ge ne sis I. Ur geschic hte (1, 1–11, 26), Ne u kir chen-Vluyn 22007, 199–242.
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цеп ци је имли ци ра ју је дан ши ри спек тар те о ло шких ре флек си ја ко је до дат но мо гу 
да за о штре те о ло шку ди ја лек ти ку, чак да је до ве ду до су штин ских те о риј ско-те о-
ло шких пи та ња ти па: од но са Бо га и све та или мо но те и стич ке кон цеп ци је раз ли ко-
ва ња Бо га и све та.5

По сто је још мно ги при ме ри у ко ји ма се мо гу ви де ти раз ли чи те те о ло шке кон-
цеп ци је, с тим што по сто је и ја чи при ме ри те о ло шке по ли фо ни је, чак и у по гле ду 
не ких „уже“ те о ло шких пи та ња. Упра во сле де ћи при мер то по ка зу је. Ра ди се о јед-
ном до га ђа ју, ко ји пре но се дев те ро но ми сти и днев ни чар, а ти че се Да ви до вог по-
пи са ста нов ни штва. У окви ру дев те ро но ми стич ке по ве сти на јед ном ме сту ка же да 
је Ја хве (гнев Ја хве ов) по та као ца ра Да ви да да из вр ши по пис ста нов ни штва (2Сам 
24 1). Ме ђу тим, исти до га ђај је раз ли чи то опи сан у днев ни ча ре вом пре при ча ва њу 
исто ри је иза бра ног на ро да (1Дн 21 1), што по твр ђу је сле де ће си ноп тич ко по ре ђе ње:
А гнев Бо жи ји пла ну опет про тив Изра и ла, и по так ну 
Да ви да на њих го во ре ћи: иди из број Изра и ла и Ју ду.   

                                     (2Сам 24 1)

Али уста са та на на Изра и ла и по так ну 
Да ви да да из бро ји Изра и ла. 

                         (1Дн 21 1)
Док је за дев те ро но ми сту Ја хве про у зро ко вао по пис Изра и ла ца, за днев ни ча-

ра је то де ло са та не. Раз ли ке овог ти па ни су бе зна чај не. Оне се мо гу све сти под оп-
ште раз ли ке из ме ђу на ве де них те о ло ги ја. Основ не раз ли ке, ко је се ти чу на ве де ног 
ис ка за, са сто је се у схва та њу по ре кла зла, као и у схва та њу Бо жи је оно стра но сти. 
Дев те ро но ми ста го во ри да је Бог, то јест гнев Бо жи ји из вор ис ку ше ња; уз то ње го-
во схва та ње Бо га је ма ње тран сцен дент но. Днев ни чар ис ку ше ња при пи су је са та-
ни и ви ше на гла ша ва Ја хве о ву уда ље ност од све та. Раз ли ке у ис ка зу ни су раз ли ке 
у рав ни је зи ка, ов де се раз ли ке ис по ља ва ју у ду бљем до жи вља ју Бо га и ње го вог од-
но са са све том. На уч ни ци ма су углав ном по зна ти раз ло зи ова ко раз ли чи тих те о-
ло шких кон цеп ци ја — а они су пре све га иза зва ни фак то ри ма спо ља. Ме ђу тим, и 
по ред то га оста је не по бит на чи ње ни ца да то ка сни јим би блиј ским те о ло зи ма ни-
је пра ви ло про блем.

Ме ђу тим, по ред ових раз ли ка у те о ло шким ис ка зи ма, по сто је и не ке раз ли ке 
у култ ној прак си. У кон тек сту ових про ми шља ња је дан фе но мен је по себ но за ни-
мљив. Ра ди се о јед ном од сре ди шњих до га ђа ја ста ро са ве зног кул та, о пра зно ва њу 
Пас хе — на гла ша ва мо пра зно ва њу Пас хе, а не не ком ма ње ва жном пра зни ку. Пре-
ма јед ном из ве шта ју из Књи ге из ла ска прак са на ла же да се пас хал но јаг ње пе че: 
„Ме со, пе че но на ва три (vaeä-ylic. — ὀπτὰ πυρι), не ка се по је де те исте но ћи са бес ква-
сним хле бом и гор ким зе љем. Не је ди ни шта си ро во или на во ди ку ва но од ње га, 
не го на ва три пе че но: с гла вом, но га ма и уну три цом“ (Изл 12 8–9). У текст се за бра-
њу је да се ме со је де си ро во или ку ва но. Ипак, у Књи зи по но вље них за ко на ка же се 
дру га чи је: „Ни је ти до пу ште но жр тво ва ти Пас ху у би ло ком гра ду... са мо ту жр твуј 
Пас ху у пред ве чер је, по за ла ску сун ца, јер си у то вре ме из и шао из Егип та. Ску вај 
(lv;B' — ἕψω) је и по је ди на ме сту ко је ода бе ре Го спод, Бог твој. Ују тро се он да окре-
ни и за пу ти ша то ри ма сво јим... По сла ни ка ква не ра ди!“ (Понз 16 5–8). Раз ли ке су 
вр ло упа дљи ве: пре ма јед ном тек сту пас хал но јаг ње се пе кло, док се пре ма дру гом 
ку ва ло; уз то пре ма Понз 16 1–8 за жр тву се мо же упо тре би ти те ле, јаг ње или ја ре. У 
Изл је Пас ха пред ста вље на као по ро дич на све ча ност ко ја се вр ши код ку ће, док је 
у Понз Пас ха про сла вља на у хра му (све ти шту). По го то во је ко млек сан од нос Пас-

5 О зна ча ју про роч ке кри ти ке мо нар хи стич ког устрој ства Изра и ла на раз вој те о ло шке све сти о раз-
ли ко ва њу Бо га и све та ви де ти из вр сну сту ди ју F. Stolz-a „Un ter sche i dung von Gott und Welt: Mo not he i-
smus“, Welt bil der der Re li gi o nen, Kul tur und Na tur. Di es se its und Jen se its. Kon trol li er ba res und Un kon trol-
li er ba res, Zürich 2001, 139–57.
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хе пре ма пра зни ку Бес ква сних хле бо ва.6 На рав но, по сре ди су раз ли чи та пре да ња, 
али без об зи ра на то раз ли ке су оста ле у ка нон ском тек сту. То у нај ма њу ру ку зна-
чи да су раз ли чи те прак се рав но прав но тре ти ра не, у сми слу њи хо ве ри ту ал не ва-
лид но сти. Ако би ра ни је на ве де не те о ло шке ис ка зе мо гли све сти под по јам те о ло-
гу ме на у ње го вом уоби ча је ном зна че њу, у овом слу ча ју је то не мо гу ће. Раз ли ке су 
се ис по ља ва ле и у бо го слу жбе ној прак си, што имли ци ра још не ке бит не мо мен те. 

в. Раз ли чи та пре да ња ра су та по раз ли чи тим тек сто ви ма (жи вот ни кон тек сти)
Тре ћи вид те о ло шке по ли фо ни је на ро чи то је из ра зит у из ве шта ји ма о ства ра њу 
све та и чо ве ка. Већ на по чет ку Би бли је на ла зе се два из ве шта ја о ства ра њу све та. У 
на у ци се они и да ље углав ном на зи ва ју све ште нич ки (Пост 1 1–2 4а) и ја хве и стич ки 
(Пост 2 4б–25). По ред ова два из ве шта ја још се у два тек ста оп шир ни је го во ри о Ја-
хвеу као твор цу све та. То су Пс 104 и Јов 38 4–38.7 Иако оба из ве шта ја у се би са др-
же ду бин ску струк ту ру Истинâ ве ре — Бог је тво рац све та и чо ве ка, свет ни је рђав 
по се би, чо век је тво ре ви на Бо жи ја — ипак су у са мим ис ка зи ма раз ли ке зна чај не. 
Пре не го што не што ви ше ка же мо о мо гу ћим раз ло зи ма ових раз ли ка, ва ља ука за-
ти на ин те грал ни текст оба из ве шта ја: 

6 О раз ли ка ма у по гле ду сла вље ња Пас хе и ње ног од но са пре ма пра зни ку Бес ква сних хле бо ва ви ди 
оп шир ни је: J. J. Ca ste lot, Re li gij ske in sti tu ci je Izra i la, in: Bi blij ska te o lo gi ja Sta ro ga i No vo ga Za vje ta, Za greb 
1980, 124–126.

7 У кон тек сту ових раз ми шља ња за ни мљив је на ро чи то Пс 104. Он пред ста вља хим ну Бо гу твор цу, и 
за раз ли ку од Пост 1 и 2 у ње му се го во ри о то ме да је Бог пер ма нент ни тво рац. Овај пса лам сто ји у спе-
ци фич ној ве зи са еги пат ском хим ном бо гу Ато ну. Оп шир ни је O. Keel/S. Schro er, Schop fung. Bi blische 
The o lo gien im Kon text al to ri en ta lischer Re li gi o nen, Göttingen 2002, 163–169.

Пост 2 4б-25

2 4бКа да Го спод Бог ство ри зе мљу и не-
бо. 5Још не бе ше ра сти ња пољ ског по 
зе мљи, још не бе ше ни кло ни ка кво би-
ље пољ ско, јер Го спод Бог, још не бе ше 
пу стио ки шу на зе мљу, ни ти бе ше чо-
ве ка да ра ди зе мљу. 

6Али во да по те че из зе мље да на та па 
сву зе мљу. 7Та да ство ри Го спод Бог чо-
ве ка од пра ха зе мљи ног, ду нув ши му 
дах жи вот ни у нос, и по ста чо век жи во 
би ће. 8И за са ди Го спод Бог врт у Еде ну 
на ис то ку, и он де по ста ви чо ве ка, ко јег 
је ство рио. 9Та да учи ни Го спод Бог, те 
ни ко ше из зе мље сва ко вр сно др ве ће – 
ле по за гле да ње и до бро за је ло, и др во 
по зна ва ња до бра и зла. 10А во да из ви-
ра ше у Еде на на та па ју ћи врт, и одан де 
се де ли ше у че ти ри ре ке. 11Јед ној је име 
Фи сон, она те че око це ле зе мље Евил-
ске, и он де има зла та. 12Зла то оне зе-
мље вр ло је до бро; он де има бде ли ја и 
оник са. 13Дру гој ре ци је име Ги он; она 
те че око це ле зе мље Ху ске. 14Тре ћој ре-

Пост 1 1–2 4а
1У по чет ку ство ри Бог не бо и зе мљу. 2Зе мља бе-
ше без об лич ја и пу ста, и бе ше та ма над без да-
ном; и Дух Бо жи ји ди за ше се над во да ма. 3Та-
да ре че Бог: не ка бу де све тлост. И би све тлост. 
4И ви де Бог да је све тлост до бра; и ра ста ви Бог 
све тлост од та ме. 5И све тлост на зва Бог дан, а 
та му на зва ноћ. И би ве че и би ју тро, дан пр-
ви. 6И ре че Бог: не ка бу де свод по сред во де, да 
ра ста вља во ду од во де. 7Бог на чи ни свод, и ра-
ста ви во ду под сво дом од во де над сво дом; и 
би та ко. 8А свод на зва Бог не бо. И би ве че и 
би ју тро, дан дру ги. 9И ре че Бог: не ка се са бе ре 
во да што је под не бом на јед но ме сто, и не ка се 
по ка же коп но. И би та ко.10И коп но на зва Бог 
зе мља, а ску пље не во де на зва мо ре; и ви де Бог 
да је до бро.11 И ре че Бог: не ка пу сти зе мља из 
се бе тра ву, би ље, што но си се ме, и др во род-
но, ко је ра ђа род по сво јим вр ста ма, у ко јем ће 
би ти се ме ње го во на зе мљи. И би та ко.12 И пу-
сти зе мља из се бе тра ву, би ље, што но си се ме 
по сво јим вр ста ма, и др во, ко је ра ђа род, у ко-
јем је се ме ње го во по ње го вим вр ста ма. И ви де 
Бог да је до бро.13 И би ве че и би ју тро, дан тре-
ћи.14 И ре че Бог: не ка бу ду све ти ла на сво ду не-
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ци име је Хи де кел, а она те че ка зе мљи 
Асир ској. Че твр та ре ка је Еуфрат. 15И 
узев ши Го спод Бог чо ве ка по ста ви га 
у врт Еден ски, да га ра ди и да га чу ва. 
16Та да за по ве ди Го спод Бог чо ве ку го-
во ре ћи: је ди сло бод но са сва ког др ве та 
у вр ту. 17Али са др ве та по зна ња до бра 
и зла, с ње га не је ди, јер у ко ји дан оку-
сиш с ње га умре ћеш. 18По том ре че Го-
спод Бог: ни је до бро да је чо век сам, па 
да му на чи ни мо дру га спрам ње га. 19Та-
да Го спод Бог ство ри од зе мље све жи-
во ти ње у по љу и све пти це не бе ске, и 
при ве де их чо ве ку да ви ди ка ко ће их 
на зва ти, па ка ко Адам на зо ве ко ју жи-
во ти њу та ко да јој бу де име. 20Чо век на-
де ну име на сва кој сто ци, свим пти ца-
ма не бе ским и жи во ти ња ма у по љу. Но 
чо ве ку се не на ђе друг спрам ње га. 21Та-
да Го спод Бог пу сти тврд сан на Ада ма 
те он за спа, па му из ва ди јед но ре бро, 
а ме сто по пу ни ме сом. 22И Го спод Бог 
ство ри же ну од ре бра, ко ју узе Ада му, 
и до ве де је к ње му. 23На то Адам ре че: 
гле, ево ко сти од мо јих ко сти ју, ме са од 
ме са мо јег! Не ка се зо ве же на, од чо ве-
ка ка да је узе та! 24Сто га ће чо век оста-
ви ти оца сво га и ма тер сво ју, и при ле-
пи ће се за же ну сво ју, и би ће дво је јед-
но те ло. 25А бе ху обо је го ли, чо век и 
же на, и не бе ше их стид.

бе ском, да де ле дан и ноћ, да бу ду зна ци вре-
ме ни ма и да ни ма и го ди на ма;15И не ка све тле 
на сво ду не бе ском, да оба сја ва ју зе мљу. И би 
та ко.16 И ство ри Бог два све ти ла ве ли ка — ве-
ће да упра вља да ном, а ма ње да упра вља но ћу 
— и зве зде.17 И по ста ви их Бог на сво ду не бе-
ском да оба сја ва ју зе мљу.18 И да упра вља ју да-
ном и но ћу, и да де ле све тлост од та ме. И ви-
де Бог да је до бро.19И би ве че и би ју тро, дан 
че твр ти. 20И ре че Бог: не ка вр ве по во ди жи-
ва би ћа, и пти це не ка ле те из над зе мље, сво-
дом не бе ским. 21И ство ри Бог мор ске гр до си је 
и сва жи ва би ћа што се ми чу, што про вр ве ше 
по во ди по вр ста ма сво јим, и пти це кри ла те 
сва ке вр сте. И ви де Бог да је до бро; 22И бла го-
сло ви их Бог го во ре ћи: бу ди те плод ни и мно-
жи те се, и на пу ни те во ду по мо ри ма, и пти це 
не ка се мно же на зе мљи. 23И би ве че и би ју-
тро, дан пе ти. 24И ре че Бог: не ка зе мља пу сти 
из се бе жи ва би ћа по вр ста ма њи хо вим, сто-
ку и гми зав це и ди вљач по вр ста ма њи хо вим. 
И би та ко. 25И ство ри Бог сва ко вр сну ди вљач, 
сто ку сва ке вр сте и гми зав це на зе мљи по вр-
ста ма њи хо вим. И ви де Бог да је до бро. 26И ре-
че Бог: да на чи ни мо чо ве ка по ли ку и по до би-
ју на шем, и да бу де го спо дар ри ба ма мор ским 
и пти ца ма не бе ским и сто ци  — це лој зе мљи 
— и свим жи во ти ња што се ми чу по зе мљи. 
27И ство ри Бог чо ве ка по ли ку сво му, по ли-
ку Бо жи јем ство ри га; му шко и жен ско ство-
ри их. 28И бла го сло ви их Бог, и ре че им Бог: бу-
ди те плод ни и мно жи те се, и на пу ни те зе мљу, 
и вла дај те њом, и бу ди те го спо да ри ри ба ма 
мор ским и пти ца ма не бе ским и свим жи вим 
ство ро ви ма што се ми че по зе мљи. 29И још ре-
че Бог: ево, дао сам вам све би ље што но си се-
ме по свој зе мљи, и сва др ве та род на ко ја но се 
се ме; то ће вам би ти за хра ну. 30А жи во ти ња ма 
зе маљ ском и свим пти ца ма не бе ским и све му 
што се ми че на зе мљи и у че му има ду ша жи-
ва, дао сам да је ду би ље зе ле но. И би та ко. 31И 
ви де Бог све што је ство рио, и гле, до бро бе ше 
ве о ма. И би ве че и би ју тро, дан ше сти. 2 1Та ко 
се до вр ши не бо и зе мља и сва вој ска њи хо ва. 
2И свр ши Бог до сед мо га да на де ла сво ја, ко ја 
учи ни; и по чи ну у сед ми дан од свих де ла сво-
јих, ко ја учи ни; 3И бла го сло ви Бог сед ми дан, 
и по све ти га, јер у тај дан по чи ну од свих де-
ла сво јих, ко ја учи ни; 4aТо је по ста ње не ба и зе-
мље, кад по ста ше.
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Пр ви, све ште нич ки из ве штај, го во ри о ства ра њу све та за шест да на, плус сед ми 
дан од мо ра. Чо век је ство рен по след њи као круна чи та ве тво ре ви не. Му шко и жен-
ско су ство ре ни исто вре ме но; чо век је ство рен по ли ку и по до би ју Бо жи јем. Во-
да је на не ки на чин не га тив ни еле мент — раз два ја се на гор ње и до ње во де, са би-
ра се на јед но ме сто да би се по ка за ло коп но, но ви про стор за жи вот итд. У дру гом 
из ве шта ју не по ми ње се вре мен ска ди мен зи ја ства ра ња. Чо век је ство рен од пра-
ха зе мљи ног ка да му Бог удах њу је дах жи вот ни. Уз то, чо век је ство рен пре би ља ка 
и жи во ти ња. Во да је жи во то дав ни прин цип, тек ње ним по ја вљи ва њем ства ра ју се 
прет по став ке за жи вот — пре ње „још не бе ше“. Одав но је по зна то да су ови из ве-
шта ји на ста ли у раз ли чи тим жи вот ним кон тек сти ма, да су их те о ло зи осми шља ва-
ли упра во ува жа ва ју ћи те кон тек сте. 

Пр ви из ве штај на спе ци фи чан и те о ло шки ге ни ја лан на чин по ле ми ше са та да 
вр ло рас про стра ње ном ко смо ло шком по е мом ме со по та миј ског по ре кла — Ену ма 
ели шом. Струк ту рал но му је сли чан, али га са др жин ски и су штин ски пре ва зи ла зи. 
Ме ђу тим, јед на од ње го вих кључ них на ме на је би ла очу ва ње за јед ни це иза бра ног 
на ро да, очу ва ње у исти ни да је Бог је ди ни и не при ко сно ве ни тво рац све та, да тво-
ре ви на као де ло Бо жи је ни је ло ша по се би и да је чо век као та кав ство рен по ли ку 
и по до би ју Бо жи јем. Тих Истинâ ве ре не ма у Ену ма ели шу. По што је сам из ве штај 
ко нач но уоб ли чен нај ве ро ват ни је у до ба роп ства у Ва ви ло ну, он упра во има за циљ 
да та да шњем Изра ил цу, у јед ној оп ште пре по зна тљи вој фор ми, из ло жи основ не 
Исти не ве ре. Је зич ки ис ка зи и струк ту ра тек ста под ре ђе ни су са др жи ни, док је са-
ма са др жи на пред ста вље на у пре по зна тљи вој фор ми — је зич кој и струк ту рал ној.

Дру ги из ве штај је на стао у дру га чи јем кон тек сту, и иза звао га је дру га чи ји 
„фак тор спо ља“. На рав но, и он је по ле ми чан у од но су на мит ске при ка зе тог вре-
ме на, по го то во у сво јој на гла ше но ан тро по цен трич ној кон цеп ци ји,1 где су штин ски 
ко ре спон ди ра са пр вим из ве шта јем. Ме ђу тим, ње гов Sitz im Le ben је пу стињ ски — 
Еден је пред ста вљен као оаза. Је дан ка та фа тич ки мо ме нат, у ко јем се на осно ву ис-
ку стве но-увид ног по ана ло ги ји ми сао тран сцен ди ра. Ме ђу тим, и ов де је кон текст 
или „фак тор спо ља“ не за о би ла зно би тан: за чо ве ка пу сти ње или оно га ко ји „са му-
ком“ об ра ђу је зе мљу и та ко до ла зи до хле ба, оаза је сли ка ра ја — са да шњег али и 
бу ду ћег. Дру го, пре о ку па ци ја ауто ра раз ли ко ва ла се у од но су на пр ви из ве штај и у 
то ме што је он текст о ства ра њу по ве зао са иде јом гре хо па да. Те о ло шке ам би ци је 
дво ји це ауто ра ни су би ле исте и то се ну жно од ра зи ло на са ми ис каз.

Ме ђу тим, по ред ја сно ви ди вих раз ли ка ду бин ска струк ту ра Истинâ ве ре је 
исто вет на. За оба те о ло га Бог је ство рио свет, свет је по се би до бар и чо век је де ло 
Бо жи је, ко је са Бо гом сто ји у по себ ном од но су на оста так све та. На осно ву из ло же-
ног, ра зу мљи во је да су раз ли ке у ис ка зу по се би ну жне. Ипак, овој кон ста та ци ји 
тре ба до да ти још је дан би тан мо ме нат. На и ме, тек сто ви су на кон њи хо ве пр во бит-
не упо тре бе на ста ви ли „са мо стал ни жи вот“ у окви ру ста ро са ве зне, а по том и но-
во са ве зне Цр кве. У јед ном тре нут ку до шло је до њи хо ве ин те гра ци је у ве ћу це ли ну, 
нпр. Пе ток њиж је. У тре ћој ин стан ци тек сто ви су ка но ни зо ва ни. Дру га и тре ћа фа-
за су у овом слу ча ју од по себ ног зна ча ја, јер оне да ју ле ги тим ност по ли фо ни ји. Тек-
сто ви на ста ли у кон крет ном жи вот ном кон тек сту за до би ја ју све оп шти зна чај и по-
ста ју пред мет ту ма че ња у но вим жи вот ним си ту а ци ја ма. За пра во они по ста ју по-
чет на тач ка те о ло шког про ми шља ња и ко рек тив са мог ми шље ња.

1 Уп. O. Keel/S. Schro er, Schop fung. Bi blische Th e o lo gien im Kon text al to ri en ta lischer Re li gi o nen, Göttin-Уп. O. Keel/S. Schro er, Schop fung. Bi blische The o lo gien im Kon text al to ri en ta lischer Re li gi o nen, Göttin-
gen 2002, 142–143.



полИфонИја теолошКИх ИСКаЗа У Старом СавеЗУ 131

Из на ве де них и слич них при ме ра мо гу ће је из ву ћи не ко ли ко на чел них уви да: 
1. Те о ло шки ис каз је усло вљен жи вот ним кон тек стом, пре све га пр во бит ним ре ци-
пи јен том ко јем је упу ћен. Ис каз је сми слен са мо ако је учин ко вит, та ко нпр. чо ве ку 
сли ко ви то-ми то ло шке фор ме ми шље ња мо гу ће се обра ти ти са мо у ње го вом дис-
кур су, ко ји је исто вре ме но и дис курс ауто ра. 2. Ни је дан те о ло шки ис каз ни је пот-
пун у сми слу да об у хва та све по тен ци јал не аспек те и мо гу ће кон тек сте. Те о ло шки 
ис каз је усло вљен оним шта у ње га уно си аутор и ре ци пи јент, то јест ка да аутор го-
во ри о Бо гу увек је то и ње го ва пред ста ва Бо га и кон крет на на ме ра, док је код ре ци-
пи јен та то, пре све га, по рив за ег зи стен ци јал ним од го во ром у кон крет ној жи вот-
ној си ту а ци ји.2 3. Сам те о ло шки ис каз као људ ски го вор не мо же да ис цр пи Бо жан-
ску ре ал ност и ње но пре пли та ње са чо ве ко вом ре ал но сти. Бог је „че сто не у хва тив“ 
за чо ве ко ву те о ло шку ми сао, јер је Он у сво јој су шти ни не у хва тив.3 Бу ду ћи да је то 
те мељ на епи сте мо ло шка по став ка би блиј ско-те о ло шке ми сли, при род но је да те о-
ло шки ис каз не мо же да пре тен ду је на пот пу ност и уни вер зал ност. За пра во, те о-
ло шки ис каз ни је де фи ни ци ја по сто је ће и уна пред по зна те Исти не, ко ја се је зи ком 
као ме ди јем по сре ду је, не го је он ви ше до га ђај је зи ка у ње го вој мо гућ но сти да „за-
хва ти“ Исти ну у кон крет ном жи вот ном кон тек сту. Те о ло шки ис каз је „до га ђај до-
ди ра“ Ду ха Све тог и чо ве ка, и исто вре ме но „до га ђај ис ка за“ ауто ра и ре ци пи јен та. 
Та кав ис каз за до би ја оп шту вред ност, иако је у сво јој ко му ни ка тив ној фор ми усло-
вљен ауто ром и ре ци пи јен том, то јест он у се би но си “си ли ну“ Ду ха Све тог ко ју 
пре по зна је и сва ки по тен ци јал ни ре ци пи јент.

На са мом кра ју мо гло би се кон ста то ва ти да је по ли фо ни ја те о ло шких ис ка-
за „при род но ста ње“ те о ло ги је уоп ште. Ка ко у би блиј ска вре ме на, то јест у Све том 
Пи сму, та ко и кроз по то ње ве ко ве. У на шој, па и сва кој дру гој бо го слов ској сре-
ди ни, ови све то пи сам ски при ме ри мо гу да бу ду од ве ли ког зна ча ја. Пи смо не да-
је основ за дог мат ску и ри ту ал ну ис кљу чи вост. Исто вре ме но отва ра про стор мо-
гу ћим те о ло шким ис ка зи ма у са да шњем вре ме ну, у раз ли чи тим жи вот ним кон тек-
сти ма. Хра бри те о ло ге за но ве бо го слов ске ис ка зе. Пи смо је све та књи га Цр кве, и 
за те о ло ги ју је увек би ло па ра диг ма тич но; у на шој да на шњој си ту а ци ји пред нас 
по ста вља пу то каз и им пе ра тив: те о ло ги ја ни је мо гу ћа без те о ло шке по ли фо ни је. 
Ме ђу тим, те о ло шка по ли фо ни ја оста је по ли фо ни ја са мо у окви ри ма струк ту ри са-
ним Исти на ма ве ре. Све то Пи смо је јед на Књи га, са ста вље на од мно гих књи га ко је 
из ра жа ва ју раз ли чи те жи вот не кон тек сте и кон тек сте ве ре. Као та кво, оно не пре-
ста је би ти ин спи ра ци ја за раз ли чи те жи вот не кон тек сте и кон тек сте ве ре.

2 У овом кон тек сту од ве ли ке су ва жно сти до стиг ну ћа Но ве ли те рар не кри ти ке, где се те о ло шки ис-
каз (текст) са гле да ва из пер спек ти ве прет по ста вље ног ауто ра и прет по ста вље ног чи та о ца. О то ме 
ви ше код П. Дра гу ти но вић, Осно ве на ра тив не ме то де и њен зна чај за ту ма че ње Све тог пи сма Но вог 
за ве та, Бе се да (6), Но ви Сад 2004, 130–134.

3 Је дан од нај у пе ча тљи вих при ме ра чо ве ко ве не мо гућ но сти да до кра ја схва ти ста ро са ве зног Ја хвеа 
мо же се на ћи код Дру го-Иса и је: „Јер ми сли мо је ни су ва ше ми сли, ни ти су ва ши пу те ви мо ји пу те ви, 
ве ли Го спод. Не го ко ли ко су не бе са ви ша од зе мље, то ли ко су пу те ви мо ји ви ши од ва ших пу те ва, а ми-
сли мо је од ва ших ми сли.“ (Ис 55 8–9).




