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Кул ту ра ко му ни ка ци је у По сла ни ци Га ла ти ма

Дарко Крстић

А. Увод
Пре не го што пре ђе мо на ана ли зу кул ту ре ко му ни ка ци је у по сла ни ци Га ла ти ма 
нео п ход но је са не ко ли ко ре чи бли же се ман тич ки од ре ди ти пој мо ве кул ту ре и ко-
му ни ка ци је. Ла тин ска реч „ко му ни ка ци ја“ (com mu ni ca tio), одо ма ће на у мно гим је-
зи ци ма, па и у срп ском, из ве де на је из при де ва com mu nus, што зна чи „оп шти, за-
јед нич ки“. У том сми слу мо же се пре во ди ти реч ју „за јед ни ча ре ње“, „оп ште ње“. У 
грч ком је зи ку, да кле у је зи ку на ком је Апо стол Па вле пи сао сво је по сла ни це, пој-
му ко му ни ка ци је би од го ва рао по јам κοινωνία и гла гол κοινωνεῖν, ко ји су, као и у ла-
тин ском, истог ко ре на са при де вом κοινός. При дев κοινός у грч ком је зи ку има два 
основ на зна че ња: а) озна ча ва не што што је оп ште, за јед нич ко и б) озна ча ва не што 
што је, као по сле ди ца пр вог зна че ња, про фа но, по све тов ња че но и са мим тим су-
прот но све том и на ме ње ном ис кљу чи во Бо гу.

По јам кул ту ре је та ко ђе ла тин ског по ре кла и ако при хва ти мо да је ети мо ло-
шки ве зан за реч cul tus, он да се по јам кул ту ре од но си на све то и на ме ње но Бо гу. На 
тај на чин, син таг ма из на сло ва „кул ту ра ко му ни ка ци је“ мо же да се схва ти на два 
на чи на, за ви сно од то га ко је се зна че ње ко ре на –κοιν- (κοινωνία, κοινωνεῖν, κοινός) 
узи ма у об зир.

У пр вом слу ча ју из раз „кул ту ра ко му ни ка ци је“ би се схва тио као кул ту ра оп-
ште ња, кул ту ра за јед ни ча ре ња, док у дру гом слу ча ју, где при дев κοινός озна ча ва 
не што про фа но и не-све то, озна ча вао би до дир све тог (култ ског) и не-све тог. Ја сно 
је да у дру гом слу ча ју до ла зи до не ста ја ња кон вен ци о нал них гра ни ца ја сно уста но-
вље ног би нар ног све та, где су сфе ре све тог (култ ског, па са мим тим и кул тур ног) и 
не-све тог, про фа ног ја сно раз гра ни че не. То има за по сле ди цу дра му, сло бод но мо-
же мо ре ћи, ко смич ких ди мен зи ја. Ре зул тат ове кри зне си ту а ци је мо же би ти дво-
струк: или про фа на ци ја све тог или осве шта ње про фа ног, оп штег. Циљ овог члан-
ка је да ис пи та у ком ви ду по сто ји кул ту ра ко му ни ка ци је у По сла ни ци Га ла ти ма у 
од но су на го ре на ве де на зна че ња (као кул ту ра оп ште ња или као до дир све тог и не-
све тог или као оба исто вре ме но) као и да уста но ви њи хов ме ђу соб ни од нос. 

Б. Кон текст Па вло ве кул ту ре ко му ни ка ци је у по сла ни ци Га ла ти ма
Хри шћан ство, као ре ли ги ја от кри ве ња, је за сно ва но на ко му ни ка ци ји. Бо го от-
кри ве не исти не о Бо гу, све ту и чо ве ку, ко је хри шћан ство до но си све ту, ни су плод 
људ ског ин те лек ту ал ног или спи ри ту ал ног до стиг ну ћа, већ су ко му ни ци ра не 
(са-оп ште не) љу ди ма Бо го чо ве ком Ису сом Хри стом. Овај ап со лут ни ме тод те-
о ло шког са зна ња нај је згро ви ти је је из ра зио Је ван ђе лист Јо ван у свом Про ло гу: 
„Бо га (θεὸν) ни ко ни је ви део ни кад; Је ди но род ни, Бог (θεὸς), ко ји је у на руч ју 
Оца, он Га об ја ви“ (Јн. 1,18). Је ди но Ло гос, као Бог, као за јед ни чар Бо гу Оцу, мо же 
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да го во ри о Бо гу Оцу, упра во из пер спек ти ве свог за јед ни ча ре ња, сво је ко му ни-
ка ци је са Бо гом Оцем1.

Де ло Ме си је Ису са на ста вља ју Ње го ви Апо сто ли (Мт. 28,19–20), а из у зет но ме-
сто ме ђу њи ма за у зи ма Апо стол Па вле. Из у зет ност Па вло ве апо стол ске ми си је не 
огле да се са мо у Ње го вом чу де сном обра ће њу, ни ти у бро ју тек сто ва ко ји се ве зу-
ју за Ње го во име у Ка но ну Но вог За ве та2. Мо же мо сло бод но ре ћи да се је дин стве-
ност Апо сто ла Па вла огле да пре све га у је дин стве но сти Ње го ве апо стол ске ми си-
је, јер је Па вле пр ви апо стол ко ји про грам ски и кон зи стент но ко му ни ци ра (са-оп-
шта ва) Је ван ђе ље не зна бо шци ма.

Сре ди ном ше сте де це ни је пр вог ве ка Апо стол Па вле пи ше из ра зи то жи ву и 
бо га ту те о ло шким са др жа јем по сла ни цу цр ква ма у јед ном не зна бо жач ком на ро ду 
цен трал не Ма ле Ази је- по сла ни цу Га ла ти ма. Епи сто лар ном фор мом Апо стол Па-
вле ко му ни ци ра (оп шти) са га ла тиј ским Цр ква ма, под се ћа ју ћи их на је ван ђе ље ко-
је им је про по ве дао. За на шу те му ово је из у зет но ва жан до га ђај, јер де фи ни ше кон-
текст у ко јем тре ба да се схва ти и ис пи ту је по јам ко му ни ка ци је (оп ште ња) у по сла-
ни ци Га ла ти ма. 

Са ма По сла ни ца све до чи да се Апо стол Па вле све сно упу тио овом не зна-
бо жач ком на ро ду да му ко му ни ци ра (са-оп шти) Хри сто во Је ван ђе ље (Гал. 1,7: τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ). То се нај бо ље ви ди у про грам ској из ја ви Апо сто ла Па-
вла, ко јом опи су је сво је апо стол ско по сла ње: „А ка да бла го во ли Бог, ко ји ме иза бра 
(ἀφορίσας) од ут робе  ма тере  моје (ἐκ κοιλίας μητρός μου) и п ризва (καλέσας) б ла-
го даћу с војом, да  об јави  Сина С во јега у  мени, да га б ла го вестим (εὐαγγελίζωμαι) 
 међу  нез на бош цима (ἐν τοῖς ἔθνεσιν)...” (Гал. 1,15–16). Н еоб ично је  важно да А постол 
 Нез на бо жаца о пи сује с воју а пост олску  ми сију  Га ла тима, а  самим тим и с врху 
 јев анђ елске  ко му ни ка ције овом  нез на бож ачком  на роду, у с ветлу  по зива с та ро за-
в етних п ро рока,  на ро чито п ро рока  Је ре мије и С луге  Госп одњег Д еф теро-И с аије. 
На то у пу ћује  сама т ер ми но ло гија  на ве деног  Пав ловог а по лог етског д вос тиха (Гал. 
1,15–16),  која а со цира на с ти хове Јер. 1,5 и Иса. 49,1–6. При о пису „с луге  Госп одњег“ 
( ) у Иса. 49,1–6  чи тамо: „ Господ ме  позва од ут робе (ἐκ κοιλίας μητρός3 μου 
ἐκάλεσε)... А  сада  го вори  Господ,  који ме је  саздао од ут робе  ма те рине (ἐκ κοιλίας) 
да сам му с луга, да му  до ведем  натраг  Ја кова...И  рече ми:  мало је да ми  будеш с луга 
да се  под игне п леме  Ја ков љево... него те у чиних  ви дело  на ро дима (εἰς φῶς ἐθνῶν) да 
 будеш  моје с па сење до к ра јева  зем аљских“.

Још  за ним љи вија је а лу зија на  позив у п рор очку с лужбу п ро рока  Је ре мије у 
Јер. 1,5: „Пре  него те  саздах у ут роби (ἐν κοιλίᾳ), знах те; и пре  него и зиде из ут робе, 
 пос ветих те (ἐκ μήτρας ἡγίακά σε); за п ро рока  на ро дима (εἰς ἔθνη)  пос тавих те“. Из 
а лу зија на оба с та ро зав етна о писа  по зива у п рор очку с лужбу о чито је  ин сис ти рање 
А пос тола  Павла да је  Ње гова а пост олска с лужба, као и с лужба п ро рока  Је ре мије и 
 Раба  Бо жијег код Д еф теро И с аије, у ко ре њена у  не зас лу женом  Бо жијем и заб рању4 

1 Ви ди B. Ga ert ner, “The Pa u li ne and Jo han ni ne Idea of “to know God” aga inst the Hel le ni stic Bac kgro und”, 
New Te sta ment Stu di es 14 (1968), 209–231.

2 Од два де сет се дам књи га Но во за вет ног Ка но на, че тр на ест се при пи су ју Апо сто лу Мно го бо жа ца. Ако 
не узме мо у об зир раз ли чи ту ду жи ну но во за вет них тек сто ва, сам овај ста ти стич ки по да так нам ука зу-
је да у кор пу су Но во за вет ног ка но на ви ше од по ло ви не тек сто ва но се пе чат Апо сто ла Мно го бо жа ца.

3 С пра вом је нео би чан грч ки из раз “ἐκ κοιλίας (μητρός)” на зван “сеп ту а гин ти зам”, јер пред ста вља син-
таг му пре во да Се дам де се то ри це за је вреј ски из раз . Ви ди оп шир ни је у Jo han nes Behm, “κοιλία”, The-
o lo gi cal Dic ti o nary of the New Te sta ment 3.786–789.

4 О јед но стра но сти ини ци ја ти ве при Бо жан ском иза бра њу Апо сто ла Па вла по угле ду на ро чи то на про-
ро ка Је ре ми ју ви ди P. N. Ta ra zi, Ga la ti ans, Sa int Vla di mir’s Se mi nary Press, Crest wo od, New York 1999, 43.
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и да има за с врху  ко му ни ка цију (са- опш тење)  Бо жијег с па сења  нез на бош цима. 
 Ме ђутим, у Гал. 1,15 А постол  Павле  наг ла шава и  један  битан е ле менат с воје а пос- 
т олске  ми сије  који је е ксп лиц итно пр едс тављен у Јер. 1,5.  Ко рис тећи г лагол ἀφορίζειν 
у Гал. 1,15 за опис свог  из абрања од  стран е Бога да  п ро повед а ј ев анђеље,  Апосто л 
Павле  а лудира н а је врејски  глагол  (qadash) из Јер. 1,55. Ова ј је врејски  глагол 
има  пр ева сходно  култско  з начење и  о писује ствар или  личнос т која ј е  по вучена и з 
опште  уп отребе,  а самим тим и и з о пштења са  п рофаним,  с вако дневним  ст варима. 
На та ј начи н такав  објекат ил и човек је и з-општен  и п освеће н Богу за  с пец ијалну  
службу . Зато се он  сматра и  светим (ἅγιος)6, и ка о така в с упрота н општем (κοινός) 
и  п рофаном (Мк. 7,2.5; ДАп. 10,14.28; 11,8; Римљ. 14,14 , Откр. 21,27)7. 

Из  свег а  речено г  можемо д а  из ведемо дв а за кључк а која с е тич у самог  ко н-
текст а  ко му ни кације  у п ос ланиц и  Га латима . Прво ,  непо средни  контекст,  објекат и  
сврх а  ко му ни кације  (о пштења)  Ап остол а Павла с а  Га латима ј е Ј ев анђеље  Хр истово,  
п ро по ведањ е ј ев анђељ а н ез наб ожачки м  Га латима. На та ј начин ,  ко му ни кација  
(о пштење)  Ап остол а Павла с а  Га латим а ниј е бил о какв а  ко му ни кација, већ  
ст риктн о ј ева нђелск а  ко му ни кација, с а-о пш тавањ е Ј ев анђеља  Хр истово г  Га латима. 
У том  смислу и  си нтагма и з н аслова овог  чланка , дакле  „к ултур а  ко му ни кације“ 
 пре дстављ а о пштење  у  домену  култског,  и самим тим  светог. 

Друго,   не опходан услов за с а-о пш тавање  ( ко му ни кацију, κοινωνεῖν ) ј ев ан-
ђеља  Хр истово г  Га латима од  стране  Ап остол а Павла је  Ап ос толово и з-о пштење 
(ἀφορίζειν)  из сф ере општег (κοινόν) ,  уо бичајено г,  профано г  и Њег ово  н азначење 
 за  сп ецијал ну слу жбу Бо гу, дакле  з а  ко му никацију (κοινωνε ῖν)  ј еванђ ељ а  Галатима 
 ка о нечис тим  н езн абошцима.  Од  суштинског  је  знача ја  п риметити  да Апос тол 
Павле, као φύ σει  Јевреј ин, види све  не -Јевреје,  па самим ти м  и Њег ову  публик у  у 
 Галат ији којој  са -општ ава  ј еванђеље, као ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί (Гал. 2, 1 5). Израз ἐξ 
ἐθνῶν ἁμαρτω λοί  о дслик ава  јеврејс ки  (ф арисејск и) конце пт људс ке  грешности, н а 
осн ову кога  су  н езнабошци  п о  де финици ји  грешници. Ов о  схватање  с е базира н а 
 схват ању Торе  ка о једино г средс тва којим  је  о бзнањ ен а Бож ија во ља , Бож ији За-
к он; пошто  не -Јевреји  не  познај у  и нем ају Тору (Римљ. 2,14), они  не само  да крше 
 та ј Бож ији Зак он, н ег о немају ни свест н и средство  д а јед ино То ром могу да с е 
 ослобо де  грешност и и  постиг ну  праведност п ред Бого м8 . Можемо  да  з акључимо 
да  ов а д иј алект ик а између а)  из -о пштавања (ἀφορίζ ειν ) Апо стола Пав ла  из д омена 
општ ег  и профан ог у  св рх у  ко муник аци је  јева нђе ља  не знабож ач ки м Галатима  и б)  

5 Ви ди J. L. Martyn, Ga la ti ans, The An chor Bi ble 33A, Do u ble day, New York 1997, 156.
6 Иако се у пре во ду Се дам де се то ри це гла гол пре во ди са гла го лом ἁγιάζειν, ње го ва култ ска упо-

тре ба је исто знач на гла го лу ἀφορίζειν,  који  ко ристи А постол  Павле у о пису свог п рор очког  по зива у 
Гал. 1,15. Да су ку лтски г ла голи ἀφορίζειν и ἁγιάζειν  исто значни  у мисли  Ап остол а Павла ,  на рочито у  ко-
нтексту  п ро по ведањ а ј ев анђељ а н ез наб ошцима,  н ајбоље с е види у  увод у п ос ланиц е Р им љанима (Римљ. 
1,1–7) , која у  м ногоме  пре дстављ а  т еолошк и  ma nifesto  Ап остол а Павла. Т у  читамо да ј е Павле, по  угледу 
на  п ророк а  Је ремију и  Слугу Гос лподњег  Д ефтеро - Исаије, “δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος 
ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ…ἐν πᾶσιν τοῖς ἔ θν εσι ν”. Занимљи во је  да одма х после опи са  св ог ап-
остолата Павл е  ис тим те рм инима оп исује и  ри мске хришћане као “κλητοὶ Ἰησοῦ Χρισ τοῦ” и обраћа им 
се “πᾶσιν κλητοῖς ἁγίο ις” . За  Апостол а  Павла глаголи καλεῖν, ἀφορίζειν и  ἁγιάζει ν,  који се корист е за  опис 
а пос толског  позва ња  у  ц иљу п роп ов едања је ван ђељ а, пре дстављај у  свесно  ус војену  п ро ро чк у термино-
логију  и з књи га  п ро ро ка Ј е ре ми је и Исаи је .  О овој  тем ати ци у од лом ку Р имљ. 1,1–7   ви ди у E. K aes emann, 
Com men tary on  Ro mans, Eerdm ans, Gran d  Ra pids, Mic hi gan 1980, 6–8. 

7 Ви ди H. D. Betz, Ga la ti ans, Her me ne ia, For tress Press, Phi la delp hia 1979, 70.
8 Ви ди J. B. Lightfo ot, Sa int Paul’s Epi stle to the Ga la ti ans, Mac mil lan, Lon don 1890, 115; A. Oep ke, Der Bri

ef des Pa u lus an die Ga la ter, The o lo gischer Hand kom men tar zum Ne uen Te sta ment 9, Evan ge lische Ver lag-
san stalt, Ber lin 1973, 90; H. Schli er, Der Bri ef an die Ga la ter, Kri tisch-Exe ge tischer Kom men tar ueber das Ne-
ue Te sta ment 7, Van der ho eck & Ru precht, Go et tin gen 1971, 88.
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с ам а  ко муника ција,  са мо општење (κοινω νεῖ ν)  јеванђеља  φύ σει нечист им и гр еш-
ни м Гал атима  чи ни  семанти ч ку  и тео лош ку мат ри цу ку лт ур е  ко муникац ије  у  по-
сл ан иц и Галатима. Тек из  ове  п ерспе кт иве можем о  да пређем о  на ана ли зу  различи-
ти х асп ек ат а  ко муникац ије  у  посл ан иц и Галатима.

 В. Ку лт ур а  ко муникације  к ао ку лту ра општења  
У жест ок ој  апологији  свог  апостолс ко г  ауторит ета  и  јеван ђеља И суса Х риста које 
 је  пропо вед ао  не знабошцима (Гал. 1 –2), Ап остол  Па вле корис ти по први  пут  у  
посланици реч κοιν ων ία . Говор ећи  о сусре ту  с а Ј ерусалим ски м  Апостол има, Апо-
стол  Пав ле  наглашава  да ј е пост иг нут договор , т ј.  з ај едничаре ње са њ има у  ве зи  
п ропове дањ а Хрис тов ог  јеванђеља. У Гал.  2,9 Ап остол  Павле пиш е: „ И позн ав ши 
бла годат ко ја је  мени  дана, Ја ков и К ифа и Ј ован, кој и с у сматрани д а  су сту бо-
ви, д адоше ме ни  и Ва рна ви де сни це  заједништва (δεξιὰς κοινωνίας), д а ми  иде мо  
не знабошцима (εἰς τὰ ἔθνη)  а  он и  обрезани ма“. Ап остол  Па вле ко ристи израз 
κοινων ία  да покаже  да  је  јеван ђеље, које ј е  Он  пропо вед ао  не знабошцима, и сто  и 
 заједнич ко  са  јеван ђељем ко је  с у Ј ерусали мск и апос то ли  п ропов еда ли  Јевре јим а. 
Суш тин а Хрис тов ог  Јеванђеља је иста  и  за Јевреје  и  за  незнабо шце  и састоји  се 
 у спознању  да се  човек више  не  оправдава  пред  Бо гом д ел има За кона (Торе) , већ  
само вером  (у) И суса Христа (Гал. 2 ,1 6). Је ди на ра зл ика и зме ђу Павло ве  и  проп о- 
в ед и Ј ерусалим ски х Апостола  је у ци љној  гр упи којим а  се  пропо вед а Хри сто во  
Јеванђ еље; Ап остол Пав ле  је назначе н  за про пов ед  не знабошц им а  а Ј ерусали мс ки 
Ст убо ви  Јевре ји ма. Давање δεξιὰς κοινων ία ς означава  да  с у Ј ерусали мск и Апос тол и 
признали  да  су заједн о с а Апос толом Па вл ом ступ или  у  з ај едничарење (κοιν ων ία) 
по вод ом  заједн ичког  де ла -п ропове дањ а Хрис т ово г  Јееван ђеља. Ти ме  се  искљу чује 
 сва ка  ин те рпрет аци ја Пав лов ог сусре та  с а Ј ерусалим ски м  Апостоли ма у сми сл у 
 ак редитаци је  и  призн ав ања Ње гов ог  јеванђеља  од ст ра не Сту бо ва . Ј ерусали мск и 
Апо столи  дај у Апо столу  Пав лу де сни цу  заједништ ва не зато што  с у аутори тет   и 
 су периорн иј и у одно су на Њега , већ зато шт о  су  препоз нали  Божје д ело  у Пав ло-
вој м иси ји  не знабошцима9 и  у том делу уш ли  у р авноп рав ну  заједницу са Њим10. 

У след ећем  стиху П ав ле опис уј е практи чан  и сушт ински битан ас пект појма 
κοιν ωνία. Павле  не с хва та  з ај еднич арење само  ка о фор ма лни договор , или само 
к ао  з ај едничаре ње  на ре чима. Пошт о су  конк ретни  људи бић а са  конкр етн им  
потреб ам а  у одређе ним  истори јс к им  с итуацијама, κοινων ία  у Хрис тов ом  Јеванђе-
љу не мож е  да п ренебре гн е  и м атеријални ас пект љ уд ске  ег зистенције,  в ећ  прона-
лази  сво ј конк ретан из ра з у д ељ ењ у м атериј ал них до бара. Зат о се Ап остол П ав ле  
„кинони јо м“  обавезу је  да по мо гн е сиром ашн е хриш ћан е екон омс ки  н еразви јене 
ри мск е  прови нц ије Јудеје (Гал. 2,1 0).

 Пос ле  з ај едничаре ња  с а Ј ерусалим ски м  Апостол има  у  Јеван ђељ у Христо-
вом, Ап остол  Па вле гов ори  о  з ај едничаре њу  у Хрис тов ом  Јеванђељу  и  са  Галатиј-
ски м  хришћаним а. У стиху Гал . 6,6  Па вле гов ори  о  з ај едничарењу, о κοι νω νία из-
ме ђу уч итеља р еч и и њег ов о г слушаоца: “Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον 
τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθ οῖς”. А постол  Павл е  овде ко рис ти гн ом ич ки матер ија л, 

9 Ви ди J. P. Sam pley, Pa u li ne Part ner ship in Christ, For tress Press, Phi la delp hia 1980,50.
10  Да су из ме ђу Апо сто ла би ли рав но прав ни од но си, да је по сто ја ла κοινωνία и да ни у ком слу ча ју Апо-

стол Па вле ни је био ин фе ри о ран све до чи ауто ри та тив ни на ступ Апо сто ла Па вла у Ан ти о хи ји, ка да је 
ис ту пио про тив Пе тро вог дво лич ног по на ша ња за тр пе зом, јер је упра во та квим по на ша њем Апо стол 
Пе тар пре кр шио за јед ни ча ре ње (Гал. 2,11–15).
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р аспростр ање н у јелин ск ом  и ј елинист ичком свету11, г де  с е  по дразумевало да κο-
ιν ωνία и зм еђу учит ељ а и у чен ик а имп ли ци ра  матер ијалну  по моћ уч ен ика учите љу.  
У конт екс ту  Апосто ло во г  пропо вед ањ а Јева нђе ља Хри ст ов ог Галатима, реч  λ όγος 
д об ија  специ фи чно зн ач ењ е  пропо ведане реч и,  тј . Јеванђеља12. Иа ко ј е неоспор-
но д а  ова ма кс има упућ ује  н а пос то ја ње од ређ ен е  и нс ти ту ци онали зоване  в рс те  
поду чав ањ а Јеван ђе ља  у галат ијс ким црквам а од с тр ане надлежних  за то лица 13, 
не  с ме мо изгуб ити из вида да  се у к ра јњој лин иј и то одно си  на Ап остола Павла , 
 као  п ропов едн ик а Јев ан ђе ља Галатима (Гал. 1,11 –12).  Према томе, у Гал . 6,6 А постол  
Па вл е наз нач ује  јеванђ елски кон те кст глагола κοινων εῖν у  сфери  свој е апост олске 
службе. 

Као што у Гал. 2,9–10 κοιν ωνί α  у Јева нђе љу Хрис то во м  подразумева ка о с вој 
в идљиви  и зраз  де ље ње  матери ја лних д обара, тако исто у Гал . 6,6 глагол κοι νων εῖ ν 
имп ли цира дељењ е  свих добара (ἐν πᾶσιν ἀγαθ οῖς )  са  з аједнич арима  у истој ве ри . 
 Ова  матер иј алн а компонен та,  као  видљив и и зраз Пав ло вог сх ватања појма κο ιν ων-
ία, наро чи то ће доб ит и на зн ача ју у ка сн ијој а на лизи  ку лт ур е  комуник аци је  у По-
сл ан ици Галатима .

На  једном  другом  месту  Апосто л П ав ле наглаш ава јо ш један  б итан е ле ме на т 
 комуни кације. Када у Гал .  4,12 апе лу је на Галате “γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, 
 ἀδελφοί”, он да се  он  служи  п ознати м  топ осом  по пу ла рне филос оф ије  „о пријатељ-
ству“  да  опиш е  по тп ун о  поист ов ећива ње изме ђу  Њега и Га лат а,  к ао зајед нич ара у 
 Хри ст овом Јеван ђељу. Да Апо стол још  јед но м тра нс фор мише п оп уларну  мак сим у 
у јев анђелски  контекст види се из Гал. 4 ,13, где  А постол  опису је  С во је пр оп ов едање 
Г ал атима  и њ их ово п рих ва тање Јева нђе ља ка о  пот врд у успос та вље ног при јатељ ства 
ме ђ у њ им а14 .  Поистове ћи ва ње и  им итаци ја  из ме ђу заје дни ча ра у Ј ева нђељу Христ-
ово м,  као пос ледица истинске κο ινω νία, пр ед ста вља с пе ц ифи чну мис ио нарску  та-
ктику  Апостола П ав ла  п ри пр опо ве дању Ј ева нђеља  Хри ст ово г незнабошцим а.  Д а 
би п роп ов едао Ј ева нђеље  Х ри стово  Галатима, који  су  као н е-Ј евреји  сагла сно  Тори 
гр еш ни ци  по деф иницији , Апос тол  Павле по стаје као један од њих , тј . ван  јеврејске 
Торе (Гал.  1,11– 16) .  Ра ди  зајед ни ча ре ња , ком уни ка ције Ј ева нђеља  Хр истово г фар и-
се ј Шаул  постај е Апостол Павл е,  тј . не- Јев рејима поста је  као не-Јеврејин . На о вом 
мест у  само  се  н амеће поређење са 1 Кор. 9,19– 23 15: „Је р  будући сло бодан о д сви-
ју, св има се бе учиних робом,  да их  шт о  више прид оби јем. И  по ст адох Јуде јц има 
као Ју деј ац, да  Ј уд ејце при добиј ем; онима ко ји  су под Законо м  као под Зак он ом , да 
придо бијем оне ко ји  су под  Закон ом. Онима ко ји  су б ез  Закона постадо х  као без 
Закона (τοῖς ἀνόμοις ὡς  �νομο ς), пр емда ниса м  Богу б ез Закона,  не го сам  у  Закону 

11 О па ра ле ла ма Па вло ве мак си ме у је лин ској и је ли ни стич кој ли те ра ту ри ви ди де таљ ни је H. D. Betz, 
исто, 304–305.

12  Ви ди J. L. Martyn, исто, 551. О ова квој упо тре би пој ма λόγος, као си но ни ма за Је ван ђе ље, ви ди 1 Сол. 
1,6; Кол. 4,3, као и па ра ле ле ових ме ста са 1. Кор. 15,1–3.

13  Ви ди J. D. G. Dunn, The The o logy of Paul the Apo stle, Eerd mans, Grand Ra pids, Mic hi gan/ Cam brid ge, U. 
K. 1998, 582.

14  Да се у Гал. 4,12–13 ра ди о κοινωνία из ме ђу Апо сто ла Па вла и га ла тиј ских хри шћа на у Хри сто вом Је-
ван ђе љу, из ра же но то по сом “о при ја тељ ству“, ви ди се и у Гал. 4,16. Ту се ре то рич ким пи та њем са из ве-
сном до зом иро ни је (“ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;”) Ап остол П авле обр аћа Г ал ат има у д ом-
ену т оп оса „о пр иј ате љству“ п ом ињ ањем а нт ите тског по јма ἐχθρὸς. Т опос „о пр иј ате љству“ се, м еђ утим, 
о дмах д еф ин ише гл аг олом ἀληθεύειν,  који  не поср едно у пу ћује на  Пав лову с инт агму ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγ-ἀλήθεια τοῦ εὐαγ-λήθεια τοῦ εὐαγ-
γελίου (Гал. 2,14). О  Па вловом с хв атању и стине као  о др еђене  Је ва нђељем  Хри стовим  види Д.  Крстић, 
 „Појам „ Једног“ као  Стожер   Те ол оги је  Апо сто ла  Па вла у  По сл ани ци  Г ал ати ма“,  Цр кве не  Ст уди је 5 (2008), 
21,  фу сно та 22. 

15  Ви ди Franz Mus sner, Der Ga la ter bri ef, Her der, Fre i burg 1974, 305.
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Хри ст ов у, да прид обијем оне к ој и су без Зако на...А ов о ч ин им за јеванђеље (διὰ τὸ 
εὐαγ γέλιον ) да б уде м  Његов заједничар (ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι) ”.  Ка о и у  
п ос ланици  Галатима, тако  и у овом  одељ ку  из  Прве  По сл ан ице К оринћа ним а  по ја м 
заједничарења (συγκοιν ωνὸς)  с е схвата  је дино у  ко нт ексту  Јев анђеља Х ристово г. 
Апо сто л Павл е постаје свима с ве, али и тражи  да  г а сви имитир ај у  у  овој мис и- 
о нарској тактици,  да б и с ви та ко  по ст али зај едн ич ари у  Јев анђељу Хри стовом. 

 Овде се, м еђ утим,  оп равдан о  постав ља питањ е: који  је из вор  овак ве  Пав лове 
ј е ва нђ елске  те ол ог иј е заје дничарењ а? Кој и  ј е  извор те ол огије  и  ку лт ур е заје дни-
чарењ а Апосто ла  Павла  и Г ал ата у  Јев анђељу  Хри ст овом? Несумњиво да је то  сам 
Ису с Христос , који  се св о јом  с мрћу поист оветио  са људск им родом. Хр истос т ек 
св ој ом  с мрћу комун ицира д о  крајњих  граница  у  људ ск ој егзистенц ији ;  да  би за-
је днича рио љ удима  ни је би ло довољно  само да се роди ὑπὸ νόμον ( Гал.  4,4), нити 
само да умре, већ д а  ум ре на  специфич ан начин,  о суђен од З акона. Пре  н его што 
п ре ђемо н а а нализ у  Хр ис то ве комун ик ације  са љ удима, п отр еб но је  напр ави ти  
малу дигре сију и  у  крат ки м ц ртама  по јаснити  П авлово  схва та ње појм а  За кона16, 
нарочито у Гал.  4,4.

У стиху  Гал. 4 ,4 Апос то л Пав ле  оп ис уј е заје дни чарење Христо во  са свим 
људи ма.  То је о чи гледно у изразу γενόμενον ἐκ γυναικ ός , д ок се  паралелни израз 
γενόμενον ὑπὸ νό μον сам  по себи  схв ата ка о  Па влово св едочење о  Ис ус у као Ј евре- 
ј ину. Пре ма  т оме, уоб ич ај ено је тумач ење д а док п рв и изра з о писуј е Х ри стово пос-
т ојање к ао људс ког б ића, д ру ги изра з  говори  о  Ње говом пос тој ањ у као Јеврејина17. 
И  док б и  се  такво  т ум ач ењ е подр аз ум евало изолован о и з свог кон тек ста, у  ко нтекс-
т у  Па влове т ео логије о Закону (Гал. 3, 19 –23) о но доб иј а друго зн аче ње. З а Апос тола 
Па вла Закон ( Тор а) не п ре дс тавља  кри териј ум  бинар не подел е с вета на Је вре је и не-
Јевреје, као  што је  т о  било уо бича јено у  јевреј ској м исли п рвог  века.  Тора в ише није 
с ре дство о пра вдања и жи вљења ва н г реха за  Јевреје , сре дст во  које  не знабошци 
нем ају, п а с у зато г ре шн иц и по дефин ици ји. З а Апос тола П авл а  Тора  подједнако  
држи под грехом (Гал. 3,22: ὑπὸ  ἀμ αρτίαν) и  Јев реје и не- Јевр еје. Ова ко см ичка власт 
Закона  да држи п од собо м све људе и целу твар (Гал. 3,2 2: τὰ πάν τα) ч ини  с ве  људе 
за једнича ре у р опств у Тори ,  ко је  Павле м ета форички пр ед ставља као  боравак  св их 
људи у тамници. У  Гал. 3, 22 –23 П ав ле  оп исује  ка то личан ско робов ањ е људи  по д 
 Законом глаголима συγκλείειν  и φρ ουρεῖν,  к оји јасно  упућују  на  контекст затв о-
ра18. У о вој  То риној ун ив ерзал но ј ф ун кцији  поробљ ивача  људког рода, израз ὑπὸ 
νόμον (Г ал. 4,4 )  не треба  схватити  као  исказ  о Х ристовом јеврејс тв у, ве ћ к ао  Њ его-
во заједн ич арење с ви м људим а у њиховом  р опству под  З аконо м,  у тамни ци Зак о-
н а19. Др угим р ечима, и зраз н оси  с а  собом антро по л ошк у а н е  на ци оналну конота-

16  О овој те ми ви ди Β. Π. Στογιάννος, “Η περί Νόμου διδασκαλία της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστό-Β. Π. Στογιάννος, “Η περί Νόμου διδασκαλία της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστό-
λου Παύλου”, Δελτίο Βιβλικών Μελετών 2 (1972), 312–329; L. L. Bel le vil le, “„Un der Law”: Struc tu ral Analysis and 
the Pa u li ne Con cept of Law in Ga la ti ans 3.21–4.11”, Jo ur nal for the Study of the New Te sta ment 26 (1986), 53–78.

17  Ви ди ре пре зен та тив но ту ма че ње ве ћи не ко мен та то ра у H. D. Betz, исто, 207.
18  Ко ри сте ћи гла гол φρουρεῖν за опи си ва ње не га тив не функ ци је За ко на као ка то лич ког по ро бљи ва ча 

љу ди, Апо стол Па вле суп тил ном игром ре чи тран сфор ми ше тра ди ци о нал ну фа ри сеј ску тер ми но ло-
ги ју за по што ва ње За ко на у крај ње не га ти ван из раз ро бо ва ња под То ром. Гла гол φρουρεῖν у кон тек сту 
по ми ња ња То ре асо ци ра нас на је вреј ски гла гол  (sha mar), ко ји пред ста вља ter mi nus tec hni cus ју деј-
ства за чу ва ње За ко на, за по што ва ње То ре од стра не вер них Је вре ја. Ме ђу тим, у свом ту ма че њу Апо-
стол Па вле схва та на ве де ни је вреј ски гла гол, као по за ди ну гла го ла φρουρεῖν, у јед ном од мо гу ћих зна-
че ња на ве де ног је вреј ског гла го ла, да кле у сми слу чу ва ња у за тво ру.

19  Па влов те о ло шки ак си ом да То ра по ро бља ва и за тва ра све под грех мо же да нам се чи ни као чи сто 
хри шћан ска ре ин тер пре та ци ја уло ге То ре у све ту, не мо гу ћа у Па вло вој ми сли пре пре о бра ће ња, док 
је још био фа ри сеј. Ме ђу тим, ова кав пе си ми зам у од но су на То ру има из ра зи то апо ка лип тич ки ка рак-
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цију. На  тај начин,  Хри стос је пре дст ав љен као зај едничар сви х људ и,  а не само Јев-
реј а, што  се одли ч но  уклап а  у теолош ки  аргум ент Апос тол а  Павла  у  П осланиц и 
Г алатима  о  јединству  Јев реја  и не-Јевре ја како  пр е Христа  (ј ед инств о у ро бовању 
 Тори) т ако и пос ле Христ а (у в ери у Исуса Христа) 20. 

Ако  се по сле  о ве мал е  дигресиј е вратим о на  нашу о сновн у тем у,  онда ћемо 
в иде ти да  се  Х ри ст ово з ај едничарење  љ уд има н е ограни чава с ам о на начин  ро ђе ња 
и на постојање ὑπὸ νό μον, већ о но сеже  д о крај њих гр ан ица  љу дске егзис тенције,  до 
с мр ти. Сходно  ре ченом, и Х ристова смрт н иј е  смрт ва н о дређеног контекс та , већ 
смрт човек а ὑπὸ νόμον ,  дакле см рт чо ве ка  у сфер и р об ов ања и затво реност и  под 
Тором. М еђутим,  ак о  Хр истос заједни ча ри са  с вим  људим а цело ку пну  љу дску егзи-
ст енцију, о д рођења до  см рти, и пак п осто ји једн а  сушти нс ка ра злика и змеђу Њега 
 и  људи. Ова  р азлик а се најбоље в иди у истом стиху Гал. 4, 4, где  се за С ина (Христа ) 
каже да  је посл ат од Бога.  Б ит но је да  запаз имо да П ав ле овде  не  к ористи  уобичајен и 
глагол за слање ἀπ οστέλλει ν,  ве ћ јачи  и прецизнији глагол  ἐξαποσ τέ λλειν, који ука-
зује да је  Син послат о д Бога  у свет . Тиме  Ап остол Па вле  у казуј е на пост ој ање Син а 
као небес ког  б ића, као становни ка ἐκ τῶν �νω света (уп ор. Јн. 8,23 ), сасви м  по угле-
ду  на Софиј у у  м удросној књижевности21 (Прем. Со л. 9, 10.17). Сходно  т ом е, Син с е 
разл икује од  људ и,  који су становниц и ἐκ τῶν κάτω свет а.  Иако ј е Син божанско 
б иће, то  га  не  о мета да  зајед ни чари са нама љу ди ма у с вим ас пе ктим а  људске  егзи-
ст енције , ч ији врху нац достиже у смрти ὑπὸ  νόμον. То је уп раво κοιν ων ία Хр иста 
 са људи ма  коју Павле описује  у Гал. 3,13: „ Хр истос нас је искупио (ἐ ξηγό ρασεν) 
 од  проклетства Закона (ἐκ τῆς κατά ρας  τοῦ νόμου) по став ши за нас проклетство 
(γενόμενος…κ ατ άρ α), јер  је написано: Проклет ( ἐπικα τάρατ ος) свак и  који виси на 
дрв ет у“. Си н, као н еб ес ко  биће, идентификовао  се ,  ушао је  у  заједни цу са љ уд има 
уп ра во у  њ ихо вом егз истенц ијалном стању клетв е (κατάρα)  под То ром. О ву  ми сао 
П ав ле потврђује цита том из те исте Торе (Пон. За к. 27,26), као  доказ те исте Т оре 
да  је Син с војом  смрћу на крсту постао κατ άρα ὑπὸ ν όμο ν.  Т име ј е к ом пл ет ирано 
заједничар ење, κοινων ία Христа,  к ао Сина , као неб ес ког б ића, са  љу дима који  се 
нала зе  под клетвом  З акона. 

 Из р еч еног се в иди  колико је Христо ва  κοιν ωνί α  с а  људима супери орнија  
о д  свих д ос ад по ме ну ти х  видова комуникац ије  (κοι νωνία Апо ст ол а П авла са 
 Јер ус алимским  Апостол има са јед не  ст ране и с а г ал атијским  хришћанима са дру-
ге)  и да  је, следствен о том е, она  ст вар ни изв ор  ј ев ан ђелске  ко муник ације Ап ост ол а 
Пав ла  у  Посланици Галатима. До к ј е κοι νωνία  Ап ост ола  Павла  хоризо нт ална, дак ле 
уп ућена на д руг е  људе као становнике исто г ἐκ τῶ ν κ άτω света, Христов а  κοι νωνία 
ј е  ве рт ик ална,  пр евазил азећ и гран и це  прост орно г дуал из м а  је врејске софиологи је.  

тер и при су тан је у од ре ђе ним апо ка лип тич ким тек сто ви ма ин тер те ста мен тал не књи жев но сти (2 Је-
здр. 7,46). Ни је он да чуд но да Апо стол Па вле из ри че јед ну из ра зи то апо ка лип тич ку ми сао у по сла ни-
ци у ко јој ин си сти ра на апо ка лип тич ком ка рак те ру свог Је ван ђе ља (Гал. 1,12.16). 

20 Те о ло шком раз ло гу ка то лич ког схва та ња из ра за ὑπὸ νόμον мо ра мо при до да ти и вр ло би тан тек-
сту ал но-струк ту рал ни еле мент, ко ји по твр ђу је ова кво ту ма че ње по ме ну те грч ке син таг ме. Очит па ра-
ле ли зам из ра за γενόμενον ἐκ γυναικός и γενόμενον ὑπὸ νόμον, ко ји се ко ри сте за опи си ва ње Хри сто ве 
људ ске ег зи стен ци је, при мо ра ва нас да их схва ти мо као исто знач не, да кле као опи се ег зи стен ци је за-
јед нич ке свим љу ди ма.

21  О со фи о ло шким ко ре ни ма пред ста ве Си на у Гал. 4,4 ви ди E. Schwe i zer, „Zum re li gi on sgeschic htlic-
hen Hin ter grund der „Sen dungsfor mel“ Gal 4:4f; Rom 8:3f; John 3:16f; 1 John 4:9“, Ze itschrif fu er die ne u te
sta men tlic he Wis sen schaf 57 (1966), 199–210; исти, „Was me i nen wir eigen tlich, wenn wir sa gen „Gott sand te 
se i nen Sohn…“ New Te sta ment Stu di es 37 (1991), 204–224; B. L. Mack, Lo gos und Sop hia. Un ter suc hun gen zur 
We is he itsthe o lo gie im hel le ni stischen Ju den tum, Van der ho eck & Ru precht, Go et tin gen 1973; J. L. Martyn, исто, 
406–408.
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Ако је Христова κο ιν ωνία са сви м љ удима  ос нов  Павлове јеванђелс ке  κ οινωνί α 
 са Галатима ,  мо рамо  да се зап итамо  кој а је  св рх а  Хр истове ко му ни ка ци је и иде н- 
т ификације са  љу дима.  Н а ово пита ње одговор  нам да је сам Апо стол  Павле ,  у ст и-
ху ко ји не по ср едно сл еди наведеном стиху Гал. 3,1 3. У Га л.  3 ,14 Павле пр ецизир а д а 
је с врх а  Хр ис товог за је дничарења са људима: „ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ 
γένηται ἐν Χρ ιστῷ Ἰησοῦ“22 . Хри стос ј е,  прем а том е,  је ди на нада н ез на бо жа ца да 
пар тиц ип ир ају, да з ај ед ни ча ре, да к ом уни цирају  у  б лагослову Авраамовом (По ст.  
12 ,3 ).  Д ок Тора квалифику је  τὰ ἔθνη к а о ното рне , a pri or i  гр ешнике,  блокирајући 
им   та ко пут  ка  Ав раамово м благосл ову , Хрис то с представља  ј едини  пу т  за  њ ихово 
заје д ничарење  са  Ав раамо м у благ ос лову који је   изрекао Бог Аврааму у  Пост.  1 2,323. 
Друг им ре чим а,  до к Тора  н ез на бошци ма  о не мо гућује ком у никацију  са Авраа мом , 
Хрис то с предс тавља ј ед ин о  ср едств о к ом ун икације  не зна божаца  у  б лагослову 
Авра ам ов ом. О во се  нарочито јасно види у  Гал. 3,8– 9:  „А  Писмо, предвид ев ши да  
Бо г  оправд ава незн абошце  ве ром, унапред објави (προευ η γγελίσατ ο)24 Аврааму:  У  
те би  ће се бл аго сл овити с ви незнабошц и. Тако се  они ко ји  с у  од вере б лагосиља-
ј у са верним Авраамом (σὺν τῷ π ισ τῷ  Ἀ βρ αὰμ)” . К ом ун икација н езнабож а ца са 
верн и Авра амо м је сврха Христо ве  κοινωνία са  љу ди ма  и  та ј е к ому никациј а ј е- 
в анђелског карактера (προευ ηγγελίσ ατο ). У  мисли А по ст ола  П авла пр ото јев анђеље 
 о  је ва нђ елско ј к ом ун икацији н езнабожа ц а са верним Авраамо м  ( По ст .  12,3) ак-
туа лиз овано ј е  је ва нђ елском  комуни кац иј ом  Христа  н ез набож ачки м Галати ма 
 по средст вом  Јева нђеља Апос то ла Павла. 

В идели см о п рет ходно да јеванђелс ка κοιν ωνί α у с вести  Апостол а  Па вла н ије 
огра ничена сам о  на речи, на пропо ве д ,  ве ћ да се  а ктуал из уј е у  дељењ у  матер иј алних  
до ба ра  измеђ у з ајед ничара . Јединс тве ни  контек ст  ј ев ан ђелске  ком уникаци је пред-
с тав ља  учешће  у  зајед ничкој  трп ези, ко ј а  пре дс тавља  најоп ипљ иви ји дока з ј ев ан-
ђе лског з аје дни чарењ а.  Универз алн и кар ак те р  Хр истове к ом уникаци је  с а  љу дима 
 и к ом ун икација  нез набожаца  (и  Је вреја)  у  б лагослову  Авр аа мовом  као  последица 
Христ ове κοιν ωνί α,  имају з а пос л еди цу не  сам о  те ор ијско  заједн ича рење вер них Је-
вре ја  и  верних не з набожаца са А вр аамом,  већ  и њих ово  ко нкретно  уч ест вовање  
у  заједничк ој  трп ези, као  пу нопр авних  и  равнопр а вн их синова А вра амових25.  У  

22  Ви ди T. L. Do nald son, “The „Cur se of the Law” and the In clu sion of the Gen ti les: Ga la ti ans 3.13–14”, New 
Te sta ment Stu di es 32 (1986), 94–112.

23  Апо стол Па вле не пре кид но на гла ша ва да је Хри стос је ди ни пут за уче ство ва ње у бла го сло ву Авра а-
мо вом не са мо не зна бо жа ца, већ и Је вре ја. У Гал. 2,16, у про грам ској из ја ви о оправ да њу це лог чо ве чан-
ства ве ром у Хри ста, Апо стол ко ри сти уни вер зал не ан тро по ло шке ка те го ри је �νθρωπος и πᾶσα σάρξ. 
Иако ни кад не до во ди у пи та ње ову уни вер за ли стич ку цр ту свог Је ван ђе ља, Апо стол Па вле се у По сла-
ни ци Га ла ти ма ипак фо ку си ра, пре све га, на про блем уче шћа не зна бо жа ца у бла го сло ву Авра а мо вом, 
што и је сте са ма су шти на про бле ма у га ла тиј ским цр ква ма, ко је Апо стол по ку ша ва да раз ре ши По сла-
ни цом Га ла ти ма. О овом про бле му ви ди де таљ ни је у H. Bo ers, The Ju sti fi ca tion of the Gen ti les: Paul’s Let
ters to the Ro mans and the Ga la ti ans, Hen dric kson, Pe a body 1994.

24 Пре вод Ко ми си је Све тог Ар хи је реј ског Си но да СПЦ (1998) пре во ди ha pax le go me na це лог Но вог 
За ве та гла гол προευαγγελίζομαι са вр ло оп штим „уна пред об ја ви ти“, оту пљу ју ћи та ко оштри цу Па вло-
вог ар гу мен та да је Пи смо (Пост. 12,3) еван ђе ли зо ва ло, про по ве да ло је ван ђе ље Авра а му пре Је ван ђе ља 
Хри сто вог, и да је као та ко пот пу но исто вет но Је ван ђе љу ко је је про по ве дао Апо стол Па вле не зна бо-
жач ким Га ла ти ма. Још јед ном се ви ди да је Је ван ђе ље Хри сто во, про по ве да но ка ко Авра а му та ко и Га-
ла ти ма, сфе ра у ко јој не зна бо жач ки Га ла ти ко му ни ци ра ју са пра о цем Авра а мом.

25 Из раз υἱοί Ἀβραὰμ (Гал. 3,6) не сре ће се ниг де ви ше у Па вло вим по сла ни ца ма. На осно ву то га је оправ-
да но прет по ста ви ти да је ова син таг ма при па да ла те о ло шком реч ни ку ње го вих ју да и стич ких про тив-
ни ка у га ла тиј ским цр ква ма, ко ји су де фи ни са ли ко му ни ка ци ју не зна бо жач ких Га ла та са Авра а мом у 
окви ру стрикт ног по што ва ња То ре, и пре све га об ре за ња (Гал. 5,2–4), по угле ду на пра о ца Авра а ма. На 
тај на чин, ве ра у Хри ста би ла би у ми сли Па вло вих про тив ни ка иде ал но сред ство за про зе ли ти зи ра ње 
Га ла та у ју да и зам. Ре цеп ци ји ове син таг ме ње го вих про тив ни ка од стра не Апо сто ла Па вла сле ди ње но 
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ко нтекст у м ат ерија лне  пр ојекци је  ј ев ан ђелске  комун и ка ције  тр еба разум ети  
и нциден т у Ан тиохији , који  Апосто л  Павле жучно описује у Гал . 2 ,11–1 4.  Као  потвр-
да  ј ев ан ђелске  к омун икациј е  равнопр а вн их синов а Авраа мових,  Апос тол Пет ар  
 уч ествује  у  Ант иохији  у  заједни чко ј  трп ези са  не знабошц има26.  Ме ђутим,  п осле до-
ласка  извесне  групе,  која је  би ла у в ез и  са  Јаковом  Јерусал им ск им, П авле прика зу-
је Пе тра као  човека који  се бојао ових  љу ди 27,  што је  р езулти рал о  у његово м п овла-
чењу  о д заједни чке  т рпезе са  хр иш ћанима из не зна бош тва.  Ак о заје дни чка трпе-
за х ришћана из  је врејства  и  хр ишћана из  не знабошт ва  предс тавља  оп ипљив и 
д ока з њихо ве  ј ев ан ђелске  комуник аци је, онда је  логич но да је  П ав ле вид ео  у пона-
шању Апостол а  Петра а так и  кр ше ње истине јеванђеља (Г ал.  2, 14), тј. јеванђелске 
 κοινων ία . Још  једном вид имо как о ј е у с вести  Апосто ла  П ав ла  појам  ко му никац ије 
неодв оји во  везан за Јев анђ ељ е  и  да је з ај ед нич арење  у м атери ја л ни м  до брима  ак-
туа лизаци ја  ј ев ан ђелске комуникације .    

    Г.  К ултура ко муникац ије као доди р светог и  н е- светог
 Специ фич ан  контекс т  јеван ђе лс ке  к ултуре  ком ун икаци је  у  Посланици Галатима,  
као што  см о видел и,  п ре дставља пр оп ов ед ањ е, тј . к ом уникац ија  Јеван ђељ а 
 Хри стовог  н ез набожачк им  Галатима. С об зир ом да  су у  класич ној је врејск ој ми-
сли  п рвог века  н ез на бошци  по  дефини цији г решни ци,  о нд а  свако за једничарење 
са њим а, κο ινωνία са њи ма  м оже да се  пр от ум ачи као  профа на ција. Другим 
 реч им а,  а ко је  зај едничаре ње  хр ишћана из  нез набоштва  и  хришћана из  ју деј-  
ст ва за  Ап ос тола П авл а позит ива н резул тат  Хр истово г у ни ве рз алног заједни ча-
рења са с вим љ удима,  то  није  би ла  и  је дина интер пр ет ација овог дога ђа ја. Та ј исти 
догађ ај  м оже да се  п рот умачи и  у негативн ом  светлу ,  као г уб љење г ранице  између 
сфер а светог и н е- св ет ог , као  контаминац ија светог не- светим .  Да је  ов ак во  в иђење 
 зај едничаре ња  хр ишћана из  нез набоштва  и  хришћана  из јуд ејс тва иг рало зн ач ај ну 
уло гу  у немирим а изаз ва ним  у млад им  галати јс ким цр кв ама најбоље сведочи сти х 
Гал.  2,17.  У њему Ап ос тол Па вле , у м ан иру  класи чне  дијат ри бе,  пост ав ља ре торич-
ко  пи тање  к ој е одсл ик ав а тео ло шку по зи ц ију  његових  ју да истичких  проти вн ик а, 
на кој е о дговара са класичним “μ ὴ γένοι το” 28. У ш ир ем  ко нт ексту  а ргумен та циј е 
повод ом   ин циден та у А нт иох ији Павле објашњава:  „Ако л и  се ми, који тра жи-
смо да с е оправ да мо у Хри сту, н ађо смо и сами грешници (ἁμα ρτωλοί ), је ли  онда 
 Христос слуга греху (ἁμαρτ ίας δ ιά κονος)? Боже сачувај  (μ ὴ  γένοιτο)”. Наведени стих  
(Г ал. 2, 17) предст ав ља један  од  нај те жи х за ин терпре тацију  у  целом Нов ом Завет у 
 и за њ ега с у  вез ани  многи  ер миневти чк и пробл еми29.  Међут и м,  нама није  неоп-

ре де фи ни са ње ве ром, чи ме ве ра у Хри ста, а не ви ше стрикт на по слу шност То ри, по ста је нео п хо дан и 
до во љан услов за ко му ни ка ци ју са Авра а мом, ка ко Је вре ја та ко и не зна бо жа ца. 

26 Да би по ка зао све сну од лу ку Апо сто ла Пе тра да уче ству је у за јед нич кој тр пе зи са хри шћа ни ма из 
не зна бо штва, Апо стол Па вле ко ри сти у Гал. 2,12 им пер фект συνήσθιεν, чи ме ука зу је на че сто по на вља-
ње за јед нич ке тр пе зе Пе тра са хри шћа ни ма из па ган ства.

27  Ка да Па вле опи су је Пе тра као φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς (Гал. 2,12), он да се ова ква ре ак ци ја јед-
ног од Сту бо ва схва та као ди рект но су прот на по на ша њу Апо сто ла Па вла, ко ји сма тра да је уга ђа ње љу-
ди ма не спо ји во са по на ша њем апо сто ла, као Слу ге Бо жи јег (Гал. 1,10). Пре ма то ме, Па влов опис Апо-
сто ла Пе тра им пли ци ра да је Пе тар Стуб ко ји се вр ло ла ко по ка зао као не си гу ран. Ви ди R. E. Brown, 
Pe ter in the New Te sta ment, Aug sburg Press, Min ne a po lis 1973,29–30.

28  О ди ја три би као че стом на чи ну Па вло вог те о ло шког ар гу мен то ва ња ви ди кла сич но де ло R. Bult mann, 
Der Stil der pa u li nischen Pre digt und die kynischsto ische Di a tri be, Van der ho eck & Ru precht, Go et tin gen 1910). 

29  Нај че шћи про бле ми ко ји се по ста вља ју пред ту ма че су: да ли је си ту а ци ја у Гал. 2,17 ствар ни из раз 
те о ло ги је Па вло вих про тив ни ка или пред ста вља Па вло ву ad hoc кон струк ци ју, ко јом пред ста вља хи-
по те тич ку си ту а ци ју; да ли се по јам гре ха од но си на ста ње пре кр ште ња или по сле кр ште ња, тј. да ли 
озна ча ва по де фи ни ци ји гре шност не зна бо жа ца (Гал. 2,15) или гре хо ве по сле кр ште ња. 
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хо дно д а  уђемо т ол ико д уб ок о у де та ље  нав едених  ер миневтичких т ешкоћ а, јер 
за  на шу тем у је  знач ај на  очигледна чињеница да је стих Га л.  2, 17, ка о и целокупни 
одељак   Га л. 2,1 5– 21,  теолош ко објашњење одељка  Гал. 2 ,11 –14, који п ре дст авља оп ис  
 ин цидент а  у Антио хији  п риликом  уче ств овања  за  заједн ичк ом трпез ом  хр ишћана 
из  нез набоштва  и  хришћана и з ју дејства.

П осланство  од  Ја кова ј е у честв овање Апос тола П ет р а и  ос талих ју део хри шћана 
з а  заједничко м т рп шезом са  хр иш ћанима  из  незнабош тва  в ид ел о као заједнич а- 
р ење за ист ом  тр пезом са  г ре шн ицима п о де фи ницији.  Уч ест вовање  у  зајед ничкој 
 трпе зи, сасв им ис пра вн о, ствара заједн иц у (κοι νω νί α)  и змеђу партиципаната (упор. 
1 Кор. 10 , 16– 18 : „Хл еб који  лом им о није ли заједн ица [κ οιν ωνία] тела  Христова? 
Јер ј едан је х леб, ј едно с мо тело многи, по што се  сви о д  јед но г тела  при чешћује м о. 
Гледај те Из раиља  по т елу: к оји једу  жр тв е  нису ли заједнич ари  [ κοινωνοὶ] жртве-[ κοινωνοὶ] жртве-κοινωνοὶ] жртве-] жртве-
ника?“),  и то је с тав у ко ме се с лажу и А по стол  Па в ле и  његов и ј уд аистички п роти-
вн ици.  Из  пе рспект иве  Јаковље вог  п ос ла нства за је дничарење  за  тр пезом са  хри-
ш ћанима и з незнаб оштва,  к оји се  нису  по дв ргли Т ори (обрез ање , коше р),  п ре-
дс тавља за је днича рење са људи ма  који, иа ко хриш ћани, и д аље ос тају ван Торе.  
 Пош то ј е за ј удео хришћанско  п ослан ство  од  Ја кова Т ор а  апсолутни  к ритеријум 
оправдања , тј.  да ли је неко  грешан и ли  не, онда  и  хр ишћани и з незнаб ошт ва, ко-
ји  не  пошту ју  м ногобр ојне зап овести Торе, остају ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί ( Гал . 2,15) . У 
ко нт е кст у ов акве ј у де ох ришћанске тео логије,  где ј е  То ра крајњи  к ритери јум  оправ-
дања , закључак  п осланств а  од  Јаков а  је апсол утн о логича н и  до следан.  Уч ест вовање  
у  заје дн и чко ј т рпези  јудео хри шћана ,  ко ји пош тују запо вес ти Торе,  и  хр ишћана и з 
незнаб ошт ва, к ој и  не пош тују з апо ве сти Тор е,  ре зу лт ира у  заједничарењу првих са 
ἐξ ἐθ νῶν ἁμα ρτωλοί , ч име и са ми  хришћан и и з јудејства пост ају ἁμαρτω λοί. П ош-
т о  је ов аква  си ту ација била  не могућа  пре  Хр истово г у ни ве рз алног  з аједничарења 
љ удима,  где су сфер е свет ог и  не-све то г  би ле ја сно деф инисане Тором, јасно  је  да је  
тек Хр ис то вим делом  о м ог ућена  о ва сит уација додир а свето г и не-св ето г. Пошт о ј е 
резу лтат Хрис то во г д ела, по  јер усалимском пос лан ству, да  и  хришћан и и з јудејства 
пост ану  ἁμαρτωλοί,  лог ично  је да  Хр ис то во  дело заједни ча рења  са свим људима ви-
де  ка о узрок  о гр ех ов љења,  контамина циј е грехом  и х ришћана из јевре јства30 .  На тај 
на ч ин  може мо да раз умем о зашто је  п осланс тво  од Ја кова сматрало Христа ἁμαρ-
τίας διάκονο ς. Пошто је по њ има , као  и по Апостолу Павлу - и то  је још  једна  тачк а 
у  којој  деле  миш љење- бил о апсур дно да  Христ ос буд е  слуга  греха, ј едини  из л аз  из 
такве ситуац ије  је био, по  п осланс тву  о д Јако ва,  повлаче ње  хришћана и з ј уде јства  
о д заједни чке  т рпезе са  хр иш ћанима из незнабошт ва, што  с е у ствар и и  десил о са 
Апос то лом Петром , Варн ав о м и  ос та лим ј у деохриш ћан има и зузев Апостол а  Павла. 

 Из р еченог је о чи гледн о д а  по  п итању з аје дн ичарењ а у  Јеванђ ељу Христ ово м,  
к оје се  кон кр етизује  уче ств овањем  у  зајед ни чк ој трп ези , поз иције Ап ос тола П ав л а 
и  његових  ју да истичких  п ро тивн ика се  д иј аметралн о  разли кују по п ит ањ у који је  
к ритер ијум о правдања љ уди, Тора или Х ри стос.  А к о су  његов и ј уд аистички  проти-
вници у праву , дакл е  ак о је Тора  к ритери јум опра вд ања,  онд а  је њихово  пов ла чење 
из  уче ств овања  за  заједнич ко м трпезом о пр авдано  ј ер  с пр ечава  контами нац ију 
грех ом  хришћана и з ј уд ејства,  ис то времен о о храбрујућ и  хр ишћане из мно гобо-
штва  да  с е п одрвг ну за повестима Торе  чи ме би и  он и пос тали опра вда ни Тором  

30  Ви ди R. N. Lon ge nec ker, Ga la ti ans, Word Bi bli cal Com men tary, Dal las, Te xas 1990, 88–90; F. J. Ma te ra, 
Ga la ti ans, Col le ge vil le, Min ne so ta 1992, 95; J. D. G. Dunn, “Ec ho es of In tra-Je wish Po le mic in Paul’s Let ter to 
the Ga la ti ans”, Jo ur nal of Bi bli cal Li te ra tu re 112 (1993), 465; исти, The Epi stle to the Ga la ti ans, Pe a body 1993, 141; 
исти, The The o logy of Paul’s Let ter to Ga la ti ans, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 1993, 75.
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и престали да буду ἐξ ἐθ ν ῶν  ἁμαρτ ωλ οί . Теол ошк а поз иција Апос то ла Павла  ј е, ме- 
ђ ут им , потпуно  раз личита,  јер постављ а Христа, а  н е  Тору, као  к ритеријум  оправ-
д ања  што Па вл е  програмски изражава  у  Гал. 2,16:  „Знајући да  се  чове к  не оп ра вдава  
дели ма зако на нег о вером Исус а  Хр ис та, и ми  поверов асмо у Христа И су са, д а се 
оп рав дамо вером  Хр истов ом  а не делима  за кона,  ј ер се  де лима  закон а ниједн о  тело 
неће  оп равдати“ .  У слу чају опра вдања ве ром  у  Христа,  уче ств овање  за  заједн ичк ом 
трпез ом  хришћана и з ј удејства  и  хр ишћана из  незнабоштва н е сам о што  не  з на чи  
више  заједнич аре ње прв их у  грешности  после дњих-  јер Т ор а  више није  к ритеријум 
оп рав дања-  већ  представља  потврду  да и једни  и  дру ги, к ао равн о пр авна де ца   
А вр аа мова, п арт ици пирају  у  зајед ничкој трпези Ц арс тва.

Д .  Закључак 
В иде ли  смо  да  у  Посл ани ци Галатима  п остоје  об а схват ањ а син та гм е  „к ултура  
комуника циј е“  која см о назначили  у уводу  о вог ч ла нк а.  К ултура ком уни ка ције  се  у  
Послан ици Галатима  с хвата  и  ка о  ку лтура  зај едничар ења , н аравно у  је ванђелском 
кон те ксту,  и  као к ултура додир а свето г и не-свет ог , дакл е  ка о  култура  п рофан аци-
је .  Ку лтура з аје дн ичарењ а у  Јеванђељ у Х ри сто вом са  нез набошц има  пр едставља 
з аједни чки  став  како  Апостол а  Павла  та к о и  његових  ју да истички х  про тивника  у 
 галатиј ск им цр квама . Разлика  међу њим а  се  огледа  у  р аз ли читим кр ит еријумима  
оп ра вд ања тих незнабож ац а. До к  ј е з а Ње гове ју део хр ишћанске  противник е т о 
Тор а, за А постола Па вла  Христ ос   пред ст ав ља једини  к ритеријум о пр авдањ а.  Ов а 
раз ли ка  и мплици ра  да лекосежне  по следи це  н а  сх ватање ком уни кациј е код Апос -
тола Па вла  и  Његов их  пр от ив ника. За јед ничаре ње  у  Христовом  Је ва нђељу са   
хр иш ћанима из не зн абоштва ,  бе з  њихов ог подв ргавања  Тори и са мо са вер ом у 
Х ри с та,  у м исли јуд еох ри шћанск их  проти вника Апостол а П ав ла има  з а  по следицу 
 пр оф ан ац ију и  кон таминаци ју х ришћана  из  јевреј ства. Н асупрот  томе, А посто л 
П авл е схва та  ј ев ан ђелску ко мун ик ацију са  хр иш ћанима из нез набоштв а  као сред-
ст во њихо вог ос ве ћења. Друг им  речи ма ,  до к Ње гови ју део хр ишћан ски п рот ив- 
н ици ви де  ј ев ан ђелску комуникацију  (κο ιν ωνία) са  хр иш ћанима из н ез набошц а  ка о 
 културу  профан ације, Ап ос тол  Павле је  до живљава  к ао ку лтуру освећења општ ег  
(κοινόν) и профаног. 




